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Ôåðìåðè òî÷àò ñóáñèäèè ñ íàä 200 000 âèðòóàëíè îâöå
Фермери точат субсидии с над 200 000 виртуални овце,
коментира пред БНР Симеон Караколев, съпредседател на
Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА).
Животните фигурират в системата на ветеринарните власти, но не и във фермите и за този парадокс от НОКА са

сигнализирали властите многократно. На практика сега
чрез субсидиите за пасища от общинския или държавния
поземлен фонд даден бенефициент може да получи до половин милион лева, без да има нито едно животно в кошарата си.
4

в изолация

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÑÂßÒ

Îêîëî 27 ìëí.
äóøè â ÅÑ ñà ñ
äâå äîçè âàêñèíà
Около 27 млн. души в ЕС
са ваксинирани с по две
дози срещу Covid-19,
заяви на пресконференция зам.-председателят
на Европейската комисия
Марош Шефчович. Населението на Евросъюза е
около 450 млн. души.
Целта на Европейската
комисия е да бъдат ваксинирани 70% от пълнолетното население до
края на лятото и се
смята, че тази цел е
постижима. Във вторник
еврокомисарят за вътрешния пазар Тиери Бретон заяви, че ЕС ще има
достатъчно дози от ваксини срещу коронавируса
за покриване на 70% от
пълнолетното население
на Общността до средата
на юли заради засиленото производство. ç
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Îò ÈÒÍ è ÄÁ îòêàçàõà ðàçãîâîðè ñ
áèâøèòå óïðàâëÿâàùè, Äàíèåë Ìèòîâ
âðúùà ìàíäàòà íà Ðàäåâ?

артията на Слави Трифонов "Има такъв
народ" е отказала поканата за разговори
с колегите си от ГЕРБ. Народният представител Станислав Балабанов заяви, че
няма да влизат в преговори с партията
на Бойко Борисов за подкрепа или създаване на кабинет с тяхно участие. Порано от ГЕРБ съобщиха, че са пратили
покани до ИТН и до "Демократична България". Представители на ДБ обаче също категорично отказаха да преговарят
с ГЕРБ. Идеологията на ГЕРБ е корупция, нагласени обществени поръчки, обръчи от фирми. Така че нямаме никаква
допирна точка с тях. Българският народ

не иска повече управление на ГЕРБ. Няма за какво да си говорим, заяви съпредседателят на коалицията Атанас Атанасов, като обясни, че няма как да се водят
разговори за съставяне на правителство
с ГЕРБ, тъй като липсват допирни точки.
От "Демократична България" заявиха също така, че разговори за правителство с
останалите партии на протеста до този
момент не са водени, но отново изразиха
готовността си да подкрепят правителство с мандат на "Има такъв народ". Това,
че ГЕРБ няма да управляват повече, е
добра новина за страната, каза още Христо Иванов.
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Ãðèãîð Äèìèòðîâ
ïðåòúðïÿ
îïåðàöèÿ

Най-добрият български
тенисист Григор Димитров
претърпя успешна стоматологична интервенция в
клиника в Ница. "Операцията мина добре. Време
е за възстановяване",
написа Димитров в
социалните мрежи.
Българинът имаше проблем с инфекция на зъб,
заради което отказа
участие на турнира в
Барселона тази седмица.
Димитров няма проблеми
с мястото си в топ 20 и
запазва 17-ата позиция.
При последната си поява
Гришо отпадна в третия
кръг на турнира на
червени кортове от
сериите "Мастърс" в
Монте Карло с награден
фонд 2,460 милиона
евро, след като беше
сразен от 11-кратния
шампион Рафаел Надал
(Испания) с 1:6, 1:6 за
56 минути игра. ç

Добрич. Панорама на средните училища организира общината на централния площад "Свобода". Кандидат-гимназистите се
запознаха с условията на кандидатстване, класиране и записване за 2021 - 2022 година. Участие взе джаз бендът на Средно
училище по изкуствата "Св. Климент Охридски", които представиха кавъри на известни изпълнители. Снимка Пресфото БТА

Ïóòèí: Äîõîäèòå íà õîðàòà
ñà îñíîâåí ïðèîðèòåò
Руският президент
Владимир Путин вчера посочи нарастването на доходите на руснаците като един от големите приоритети на
властите, няколко месеци преди парламен-

тарни избори, като
обяви по-специално
поредица от финансови помощи за семейства с деца, предаде
АФП. Най-важното сега е да осигурим нарастването на доходи-

те на гражданите, да
ги възстановим, каза
държавният глава по
време на годишното си
послание, определяйки
курса на своето правителство на фона на
спадналата покупател-

Руският
президент
отправи
годишното
си послание
на способност на руснаците, засилена и от
последиците от панде 10
мията.

Ôàðñúò „Ìèòîâ“
è òåàòúðúò
„Áîðèñîâ“

Б

йко Борисов все ни
плаши, че ако той
лично не управлява, ще се върне
моделът "Орешарски". Но
Борисов творчески
доразви модела "Орешарски" до… модела "Митов".
Малко уточнение експертът Пламен Орешарски бе номинален
премиер, не решаваше
той, а подкрепящите го
политически лидери. А
сега Борисов с опериран
крак (ритал топка, но
нямал време да "намине"
през парламента!?), по
къси гащи състави
кабинета "Митов" и даже
не остави илюзия, че от
бъдещия "премиер" нещо
ще зависи. И нищо, че
даже и с намигванията
към десните (яростния
русофоб и евроатлантик
Митов) и към Слави
(Калин Вельов и Любен
Дилов-син), кабинетът на
ГЕРБ-СДС няма да се
случи.
Борисов хем се пъчи
като победител ("Вижте
кой още кара Джипката"!), но и се страхува да
се яви в парламента, и
да оглави ново правителство. Издига "под име
Митово и под вънкашност
атлантически чужда" кабинет, в който почти
всички министри са "новите стари" и има попълнения, които браншовите
експерти нарекоха
"подигравка"… Моделът
"Митов" е фарсът и
агонията на модела "ГЕРБ"
и едноличният стил на
управление от Джипката.
Фарс за властимащите,
но трагедия за народа,
който от 30 години живее
в мизерия, разруха и
безпътица под "мъдрото"
ръководство на ГЕРБ-СДС.
Първите 10 години СДС
разграждаше "комунизма"
- докато напълно унищожи земеделието, индустрията, духовността,
националната сигурност. А
последното десетилетие
бе яхан и мачкан от ГЕРБ,
които ни затапиха трайно
на всички възможни дъна
в Европа… Пък и гласовитите, но празни от
съдържание "нови" месии,
които доскоро бяха част
от ганитурите на Борисов
- негови назначенци,
коалиционни партньори,
кандидат-патерици или
придворни шоумени с
амбиции, а днес си присвояват промяната!?
Всичките се провалиха и
вкупом непотребни станаха, както пише в наймъдрата книга… Една бе
автентичната и непродала
се на ГЕРБ опозиция в
България и тя е БСП в
последните 5 години! Ще
го разберем ли най-после
ние, избирателите, за да
спрем да си правим
експерименти със собствената си съдба!?
Д-р Теофан
ГЕРМАНОВ
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Парите от Сребърния фонд не
са използвани за финансиране
на разходи на правителството и
са в отделна сметка в рамките
на фискалния резерв, съобщи от
парламентарната трибуна министърът на финансите в оставка Кирил Ананиев, съобщи Топновини.бг. Към днешна дата във фискалния резерв има 8,5 млрд. лв.
Много пъти сме проверявани и
досега не са откривани нито скелети, нито кюлчета, заяви Ананиев в отговор на депутат от "Изправи се! Мутри, вън!", след като
бе обявено, че стопяването на
фискалния резерв е заради харчовете на премиера преди изборите. Финансовият министър в оставка даде обяснение за размера на резерва, където в отделна

сметка е и Сребърният фонд. По
тази отделна сметка има 3,3 милиарда и те били непокътнати,
съобщи БНР. Не сме си позволили от създаването на фонда една стотинка да бъде взета и да
се финансират други разходи от
държавния бюджет. Всичко останало са средства, които временно могат да бъдат използвани за
покриване на разходи от бюджета, каза още Ананиев. Той обърна внимание, че общата сума във
фискалния резерв варира на
дневна база, тъй като в началото на всеки месец се правят големи плащания, а в края постъпват средства във фиска. Към
края на март дефицитът надхвърля 600 млн. лв., но месец покъсно салдото ще бъде близо до

баланса, увери Ананиев.
Към края на месец април бюджетът ще бъде близък до балансирания бюджет. Според мен
на базата на днешните изчисления и анализи дефицитът може
да се движи от минус 100 милиона, като дефицит, до плюс 100
милиона. Социалните плащания
до края на годината са гарантирани, обеща Ананиев. Ако няма
рязко влошаване на ситуацията
с пандемията, актуализация на
бюджета няма да се наложи, смята той. До момента е изтеглен
дълг от 800 млн. кв., като решението да не се емитира голяма
емисия облигации на международните пазари е "от уважение
към следващите управляващи",
допълни министърът в оставка.ç

Îò ÈÒÍ è ÄÁ îòêàçàõà ðàçãîâîðè ñ ÃÅÐÁ,
Äàíèåë Ìèòîâ âðúùà ìàíäàòà íà Ðàäåâ
ÍÑ ñå îòêàçà
îò èçñëóøâàíåòî
íà ïðåìèåðà
â îñòàâêà
Депутатите се отказаха
от изслушването на
премиера в оставка
Бойко Борисов. Това
беше записано като
първа точка в днешното
заседание, припомня
"Нова телевизия". След
заседание на Председателския съвет вчера
сутринта, Ива Митева
предложи тази точка да
отпадне от дневния ред.
Предложението беше
гласувано в зала и одобрено.
Даниел Митов вероятно ще върне мандата за
съставяне на правителство най-късно днес, ако се
провалят разговорите с
двете формации, съобщи
Бойко Борисов вчера.
Партията на Слави Трифонов "Има такъв народ" е
отказала поканата за
разговори с колегите си

от ГЕРБ. Народният
представител Станислав
Балабанов заяви пред
БНР, че няма да влизат в
прегори с партията на
Бойко Борисов за подкрепа или създаване на
кабинет с тяхно участие.
По-рано от ГЕРБ заявиха
в парламента, че са
пратили покани до ИТН и
до "Демократична България", припомня Епицентър.бг. Представители на
ДБ обаче също категорично отказаха да преговарят с ГЕРБ. Отказахме
среща с кандидата за
министър-председател,
излъчен от ГЕРБ. Идеологията на ГЕРБ е корупция,
нагласени обществени
поръчки, обръчи от фирми. Така че нямаме никаква допирна точка с тях.
Българският народ не
иска повече управление

на ГЕРБ. Няма за какво
да си говорим, заяви
съпредседателят на
коалицията Атанас Атанасов, като обясни, че няма
как да се водят разговори за съставяне на правителство с ГЕРБ, тъй
като липсват допирни
точки. Малко по-късно до
медиите бе изпратен и
официалният отговор на
"Демократична България"
до ГЕРБ, в който от
обединението повтарят
позицията си, че каузата
на "Демократична България" за дълбоки реформи
в правосъдието и борба
със системната корупция
изключва възможността
да се отзоват на това
предложение.
ГЕРБ продължава да
бъде основен носител на
порочния управленски
модел "Борисов" и опити-

те за лансиране на фасаден състав на Министерския съвет от подставени
лица по никакъв начин не
променя този факт, пише
още в съобщението. От
"Демократична България"
заявиха също така, че
разговори за правителство с останалите партии
на протеста до този
момент не са водени, но
отново изразиха готовността си да подкрепят
правителство с мандат на
"Има такъв народ". Това,
че ГЕРБ няма да управляват повече, е добра
новина за страната, но
следва много сериозни
задачи за това да се
намери мнозинство,
което не просто да излъчи кабинет, а което може
да проведе дълбоки
реформи, каза още Христо Иванов.ç

Ïàê îáðàõà èíêàñî
àâòîìîáèë â Ïåðíèê

Криминалисти работят по сигнал за грабеж в Перник. По първоначални данни въоръжени и
маскирани са атакували инкасо

автомобил в близост до автомагистрала "Струма". По информация на "Нова телевизия" отмъкнатата сума е между 400 000 и 500

000 лв. Инкасо автомобилът е събирал пари от ресторант за бързо хранене. Нападателите са били в две коли, вероятно с крадени номера, като предварително са
чакали на мястото край магистрала "Струма" инкасото да спре.
Незабавно районът е блокиран от
полицията, експерти извършват оглед на място, тепърва ще се ус-

тановява и размерът на откраднатата сума. Започнати са оперативно-издирвателни действия под
надзора на Окръжна прокуратура
- Перник. Това е вторият обир на
инкасо автомобил в Перник за
последната половин година. При
предишния грабеж бяха задигнати 1 млн. лв., а полицията така и
не залови извършителите.ç
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Първо заседание на
парламентарната
комисия за ревизия на
управлението на
Борисов
Започна първото заседание
на временната парламентарна комисия за установяване на изразходваните
публични средства от
правителството, министерствата и държавните фирми
с над 50% държавно
участие през последните 10
години, както и всички
сделки на борсата на
фирмите с 50% държавно
участие, съобщи БНТ.
Вече има постъпили десетки
сигнали до комисията от
експертни лица, граждански
организации, неправителствени организации", каза
председателят на "Изправи
се! Мутри, вън" Мая Манолова в началото на заседанието, която оглави комисията.

Ангелов: НС да излъчи
членове на НОЩ
Министърът на здравеопазването в оставка Костадин
Ангелов призова Народното
събрание да излъчи членове
на Националния оперативен
щаб, които утре да бъдат
представени на редовния
брифинг. Няколко дни
слушам как представители
на различните политически
партии предлагат членове на
Националния оперативен
щаб, имат идеи за неговите
функции, за неговия състав
и за неговите действия. Утре
Националният оперативен
щаб и аз, като министър на
здравеопазването в оставка,
ще дадем поредния брифинг,
с който да информираме
българското общество.
Много моля, ако е възможно, нека НС вземе решение
и да даде членове на НОЩ,
които до края на деня да
бъдат конституирани.

Нови такси за
кандидатстване и
обучение във ВУЗ
Правителството в оставка
утвърди нови такси за
кандидатстване и обучение
на студенти и докторанти
във висшите училища за
новата академична 2021/
2022 г., съобщи БНР. През
новата академична година,
средната такса за кандидатстване в държавните висши
училища ще е 45 лв. - с 5
лева по-малко спрямо
сегашната, която е 50 лв.
Със 140 лв. обаче се
увеличава средната такса
за обучение - от 950 на
1090 лв. Новите такси са
утвърдени въз основа на
постъпили предложения от
страна на академичните
ръководства, съобщават от
Министерския съвет.
Таксите за кандидатстване и
обучение в БАН и научните
организации остават
непроменени - съответно
30 лв. за кандидатстване
при средна такса за
обучение на докторанти в
размер на 460 лв.
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Ïðîäúëæàâàìå äà ðàáîòèì ìîäåëúò
íà ÃÅÐÁ äà áúäå îòñòðàíåí,
ïîä÷åðòà ëèäåðúò íà ÁÑÏ
Изказване от парламентарната трибуна на председателя на БСП Корнелия
Нинова по повод отказа на
"новите парламентарни
субекти" да подкрепят
мораториума, предложен
от БСП върху действията
на правителството в оставка.
Уважаеми български
граждани,
Промяната започна
след изборите на 4 април,
но в никакъв случай не е
завършена и не е направена. В сложната ситуация, в
която се намираме, позицията на БСП е най-лесна,
ясна, принципна и последователна. За четири
години 5 пъти вот на
недоверие срещу правителството на Борисов, напускане на парламента заради
погазване на демокрацията
и парламентаризма, 1323
законопроекта или предложения по законопроекти,
алтернативни на политиките на ГЕРБ. Това са факти,
които не могат да бъдат
пренебрегнати и не се
забравят. Така че всякакви
опити да се внушава, че
БСП и ГЕРБ могат да
правят нещо заедно, са
безпочвени и не почиват
на обективните факти,
история и истината от
последните 4 години.
Очевидно сега има разместване на пластовете и
неяснота в позициите на
някои партии.
Уважаеми колеги от
новите политически
субекти,
Политиката на ГЕРБ от
тук нататък е да създава
хаос, нестабилност и
несигурност в държавата.
Не се поддавайте на тези
провокации, които включително и тук ви устройват.
Поведението на Борисов е
ясно - той също е традиционно последователен и ще
продължава да ни забавлява със скечове. Новите
политически субекти не
можете сами, защото не ви
стигат гласове, но в същото време нападате БСП и
отказвате нашата протегната ръка, защото смятате,
че сме партия на статуквото. Очевидна липса на
политическа мъдрост в
този момент проявявате.
Ние никога не сме се
месили в поведението на

други партии и не сме
давали съвети, но тъй като
сега ни предизвикахте, ще
си кажем мнението:
Първо - още в 44-тото
народно събрание заявихме, че Обединените патриоти са явни партньори на
ГЕРБ, а скрито управляващият е ДПС. Четири години
сме го повтаряли от трибуната. ДПС днес заявяват,
че няма да управляват с
ГЕРБ и няма да подкрепят
БСП, защото са партии,
загубили изборите. Ами те
управляваха и с ГЕРБ, и с
БСП. Понеслите негативи
от това са именно ГЕРБ и
БСП, а сега тръгват да
управляват с вас, помислете си какво ви чака.
Уважаеми колеги от
ДПС,
Като дърпате за опашката, ще си получите
истината.
Докато ние тук се
занимаваме с това, какво
се случва с реалния живот
в България. За 7-и път ви
го казвам - слушайте гласа
на разума. Докато тече тук
този безсмислен спор,
този Борисов се окопава,
и вие ще го върнете обратно с пълна сила и сега ще
ви кажа защо.
Казвате, че всички
искаме елиминирането на
ГЕРБ - думи, думи, думи,
зад които не стои нито
едно конкретно действие,
даже обратното. И недейте
да твърдите, че БСП иска
да разбие анти-ГЕРБ
мнозинството. БСП просто
действа, не говори. Отхвърлихте предложението ни за
мораториум - ваша воля. В
понеделник подмениха
цялата енергетика и часове
след това "Булгаргаз"
поискаха увеличаване на
цените със 17% със задна
дата - това е реалният
живот отвън. 17% във
всеки дом, докато ние тук
си прехвърляме обвинения
кой кой е и за какво се
бори. В понеделник за 24
часа Борисов, тук ще
оставя една скоба може би
с кого, с кой - въпреки че
не е литературно правилно,
овладяха цялото земеделие.
Питате ли се защо
започват от енергетиката и
от земеделието? Къде са
средствата в държавата?
И така - в понеделник

след всички енергийни
дружества подчиниха
ръководствата на шестте
държавни горски предприятия за 24 часа. На "Зем
инвест", на "Агроном инвест", на "Напоителни
системи", на "Врана Еад" на
"Агролес проект", на "Рибни
ресурси" и на "Сортови
семена". Ако бяхте ни
послушали миналата
седмица, без да спорим
кой е по-прав, дали в тази
точка или в онази, да
вкараме мораториума, това
нямаше да се случи.
От ДПС сега ще ме
репликират и ще кажат не, щеше да се случи,
защото тези конкурси са
започнали отдавна. Не,
нямаше, защото юристите
знаят, че краят на конкурсите е вписването в агенцията. Ето това направиха
за 24 часа. И затова не
вярваме на думи, а на
дела.
Ето, предложили сме ви
действия - дайте да го
спрем. Не искате новите
политически субекти. Ваша
воля, но вижте какво се
случва. И позволете ми да
допусна, че и в енергетиката, и в земеделието кадрите не са само на Борисов.
Позволете да допусна, че
там са и кадрите на ДПС.
Ето това причиниха за
24 часа, за съжаление, с
ваша помощ. Не знам
защо го правите. От неопитност ли, от инат ли, че
го е предложила БСП.
Нарочно ли, не знам. Вие
си знаете, но е грешка.
Не пожелахте да спрем
концесиите. Знаете ли в
момента какво се случва в
Министерски съвет? Ето
сега ще ви кажа - дава се
концесия на добив на
подземни богатства в
находище "Орешака" в
Пазарджишко. В момента
се дава концесия за добив
на подземни богатства в
община Димитровград,
Хасковско. В момента се
дава концесия за морския
плаж "Кабакум" във Варна.
Ето сега, докато ние тук се
караме кой е по-велик и
кой иска повече да махне
ГЕРБ, като че ли не е ясно
това. И отново няма да
гледаме днес мораториума.
Е, защо?
Кой продължава и
позволява Борисов да се

окопава във властта и да
се обогатява за сметка на
българския народ? Ние не
сме.
Както виждате, не само
на думи, а с документи и
действия от десет дена
настояваме за едно простичко нещо. Дълго ще
говорим по Изборния
кодекс, дълго ще правим
комисия по ревизията, ще
направим комисия за
Росенец. Добре. Действия
трябват, хора. Той ни се
подиграва в момента. Той
си действа, докато, позволете ще кажа, вие си
чешете езиците. Ето нашите предложения са на
масата. Ваше е решението
с вдигането на ръката и с
натискането на бутона къде
ще се позиционирате.
Защото едно е да излезете
тук и да говорите красиви
думи, друго е, когато се
стигне до решение и
опровергаете собствените
си думи. И не обвинявайте
за това БСП. Пет пъти
абсолютно добронамерено
ви подадохме ръка, без да
искаме нищо - не искаме
постове, не искаме министри. Не ви искаме нищо.
Искаме този модел не
просто да бъде пропукан,
както стана на 4-и април.
Искаме да бъде отстранен.
И да няма възможност да
се върне. Не приемате
това предложение - ваша
си работа. Ние принципно,
последователно, ясно и
категорично продължаваме
по този път.
***
По-рано от парламентарната трибуна лидерът на
БСП настоя парламентът
да разгледа законопроектите, които левицата е
внесла в Народното събрание - Закон за преизчисляване на пенсиите, Закон
за семейните помощи и
други законопроекти,
свързани с подпомагане на
младите семейства, децата
и възрастните. Корнелия
Нинова посочи, че предложенията на БСП решават
спешни проблеми - единият
законопроект ограничава
безразборното харчене от
Борисов и министрите му
през последните дни на
тяхното управление.ç
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Събития
 238 г. - Годината на шестимата императори: Римският
сенат обявява за незаконен
императора Максимин Трак заради неговите кръвожадни методи при управлението на Рим
и избира чрез гласуване двама нови императори - Пупиен
и Балбин.
 1378 г. - Започва строителството на Бастилията.
 1500 г. - Португалският
мореплавател Педро Кабрал
достига Бразилия и я обявява
за португалска колония.
 1876 г. - В Панагюрище
е осветено въстаническото
знаме за Априлското въстание,
изработено от Райна Княгиня.
 1915 г. - Първата световна война: в битката при Ипр
германците за първи път използват като оръжие отровен
газ - поразени са 15 хил. войници, от които 5 хил. умират.
 1915 г. - Яне Сандански
е убит от засада край Мелник.
 1969 г. - В Хюстън (САЩ)
е извършена първата трансплантация на човешко око.
Родени
 570 г. - Мохамед, арабски религиозен водач
 1724 г. - Имануел Кант,
германски философ
 1870 г. - Владимир Илич
Ленин, руски философ - марксист, революционер - създател на СССР
 1899 г. - Владимир Набоков, руски писател
 1909 г. - Рита Леви-Монталчини, италианска невроложка, Нобелова лауреатка през
1986 г.
 1916 г. - Йехуди Менухин, американски цигулар и диригент

 1920 г. - Валери Петров,
български поет
 1927 г. - Христо Пелитев, български писател и журналист
 1932 г. - Никола Анастасов, български актьор
 1937 г. - Джак Никълсън, американски актьор
 1968 г. - Ивайло Йорданов, български футболист
Починали
 1984 г. - Христо Проданов, български алпинист
 1986 г. - Мирча Елиаде,
румънски писател, историк на
религиите
 1994 г. - Ричард Никсън,
президент на САЩ
 1996 г. - Асен Хаджиолов, български учен и образователен министър
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Ôåðìåðè òî÷àò ñóáñèäèè
ñ 200 000 âèðòóàëíè îâöå
×ðåç ïîðî÷íàòà ñõåìà íÿêîè ñè
äîêàðâàò ïî ïîëîâèí ìèëèîí ëåâà,
êàçâàò îò Íàöèîíàëíàòà
îâöåâúäíà è êîçåâúäíà àñîöèàöèÿ
След броени дни се
очаква Министерството на
земеделието да публикува
официалните данни от
преброяването на земеделските стопанства,
направено миналата
година. Преброяването се
прави в страните-членки
на ЕС, на всеки десет
години и е основа за
формиране на политиките
в сектора, за който Европейският съюз отделя
близо 40 на сто от общия
си бюджет. По неофициална информация на бранша
виртуалните овце у нас са
над 200 хиляди. Нашите
подозрения се оправдаха,
коментира в интервю за
БНР председателят на
Националната овцевъдна
и козевъдна асоциация
Симеон Караколев. Вирту-

алните животни фигурират
в системата на ветеринарните власти, но не и във
фермите, сигнализирали
са нееднократно от асоциацията. "Чрез тях се
усвояват субсидиите за
пасища", поясни Караколев. Така се получава
следното - "фермерът Х
"има" налични в момента
1000 овце, а дали ги има,
дали не - никой не си
прави труда да провери",
изтъква той. На база на
тази информация в системата, общината разпределя на съответния фермер
хиляди декари пасища от
общинския или държавния
поземлен фонд. Това
ощетява малките и средни
фермери по места, те са
потърпевши, защото не
могат да се възползват от

близките пасища, заети от
някой, който е на 50-80100 км, разказа Симеон
Караколев. "Може да се
стигне и до 10 декара да
се дават на една овца".
Субсидията варира между
30 и 50 лева на декар.
"Можете да сметнете - с
едни 10 хиляди декара
пасища съответният бенефициент ще получи половин милион".
Как работи цялата
схема? "Срещу пари.
Плащат си на тоя, който
разпределя тези имоти.
Вероятно някой служител
на въпросната общинска

администрация",пояснява
още Караколев. Според
животновъдите проблемът
може да се реши чрез
засичането на данни от
преброяването на земеделските стопанства. "И за
всяко разминаване се
прави теренна проверка.
Не се ли изчисти това
нещо, този порочен кръг
ще продължава да съществува", категоричен е Симеон Караколев. След формирането на новата земеделска комисия в парламента
браншовата асоциация ще
внесе свои предложения
за законови промени.ç

Ðåíòèòå â Äîáðóäæà ïàäàò ñ íàä 50%, ðàçõîäèòå
íà çåìåäåëöèòå ñà ñêî÷èëè òðè ïúòè
Радваме се на влагата, която
не сме имали няколко години.
Времето се нормализира, няма да
ходим през април месец на плаж.
С тези думи обяви старта на сеитбата в Добруджа председателят
на Националната асоциация на
зърнопроизводителите (НАЗ) Костадин Костадинов пред Агри.БГ.
Различното тази година е, че
не само в Добруджа, но и в останалите райони на страната, земеделските производители започнаха да мислят в посока агрометеорологичните фактори, отбелязва Костадинов. "Забелязва се, че
колегите се ръководят в графика
си от температурата на почвата,
като започнаха да сеят, когато ус-

ловията са добри за семената. Няколко години подред наблюдавахме една сеитба доста по-рано,
още през март. Впоследствие
имахме проблеми. Тази година се
преосмислиха нещата, явно се
натрупа опит и знание от грешките през предходните години.
Прави впечатление, че тази година хората изчакват", поясни той.

Нормално е, предвид болезнените спомени от миналата пагубна сушава година, за тази реколта зърнопроизводителите да са
много умерени и стриктни в действията си, тъй като и разходите
междувременно растат. "Торовете поскъпнаха със 100%. Имахме
една ниска цена заради падналите горива в началото на пандемията миналата година, но после
се върнаха в предишния си вид и
отгоре. Ние имаме един процент
на поскъпване всяка година. 2000
г. разходите на декар за производство на пшеница вървяха между 30-40 лв./дка, сега вече са
100-110 лв./дка", припомня Костадинов.

Доскоро същото се случваше
и с рентите в Добруджа, като по
думите на браншовия представител при процентно прогресиращите стойности по договорите се е
стигнало до 150 лв./дка. "На много
места в страната 150 лв. е общият приход от продукцията", подчертава Костадинов и добавя: "Сега се отчита спад заради лошата
година с около 50% и повече, защото рентата по принцип е продукт на печалбата. Не може да
дадеш нещо, което не си изкарал. Знаете, че ние нямаме инструменти за защита на дохода на
земеделския производител, а в Западна Европа, в САЩ това се
практикува".ç

Ó÷åíè ïðåäëàãàò ñöåíàðèè çà ïðîèçâîäñòâåíîòî
ðàçâèòèå â ñëåäâàùèÿ ïðîãðàìåí ïåðèîä

Книгата "Предизвикателствата
пред българското земеделие и
селските райони за прилагането
на новата ОСП" на доц. д-р Божидар Иванов и екип от учени е под

печат, обявиха от Селскостопанската академия (ССА). Разработката е част от научноизследователски проект към Института по
аграрна икономика. Целта на изследването е на основата на задълбочен анализ на състоянието
на основните подотрасли на българското земеделие и на въздействието на различните инструменти на подпомагане по ОСП да се
разработят сценарии, разкриващи производственото развитие в
следващия програмен период
2021-2027 г. "Това ще послужи

да се проследят ефектите и силата на въздействие, което има подпомагането по различни линии",
твърдят авторите.
Обект на изследването са растениевъдството (полски, протеинови култури, зеленчуко-производство и овощарство), животновъдство (млечно животновъдство).
Разработване на сценарии на въздействие е направено и за ефектите и резултатите върху структурата на земеделските стопанства. Значително място в анализа
е отделено на "Зелената сделка"

на ЕС, като специално внимание
и прогнозна оценка за преките и
непреки последствия върху социалноикономическите аспекти на
средата е разработена и осъществена.
В научния труд са разгледани
и други икономически фактори,
имащи отношение към пазарната
среда. Корпоративната задлъжнялост например в глобален план
достига 72 трил. долара през 2019
г. и вече представлява 92% от световното производство, докато
през 2009 г. е формирала 84%.ç

Ñïåöèàëíà êëàóçà
äà çàùèòàâà
ñóáñèäèèòå
êúì ìàëêèòå
ñòîïàíñòâà
В новия програмен период се обсъжда въвеждането на
клауза за неотстъпление. България е сред страните членки, които я подкрепят, съобщава земеделското министерство в последния си бюлетин
за ОСП. Целта на клаузата за
неотстъпление е да гарантира, че обемът на средствата,
прехвърлени от големи към
малки и средни стопанства,
ще бъде поне толкова висок,
колкото за периода 20142020. Държавите членки могат да изберат да използват
тавани, намаления на плащанията и преразпределително
плащане или комбинация от
тях. Използването на поне
един от трите инструмента ще
бъде задължително.

Засега това е предложение на Португалското председателство, което търси насоки за прилагането на тази клауза от страните членки. Другият важен въпрос, по който
също се търси мнение, засяга
какво да е нивото на гъвкавост от страна на държавите
членки по отношение на процента на средства за екосхеми. Тук се имат предвид позициите на Съвета и ЕП, които
са съответно 20% и 30%.
Относно реформата на
ОСП засега е постигнато съгласие относно задължителното, но гъвкаво прилагане на
дефиницията "активен фермер". Ще има и дефиниция за
"нов фермер". Средствата за
млади земеделски стопани ще
бъдат използвани и в двата
стълба. Продължава работата
също по вътрешната конвергенция и схемата за малки
фермери.
На супертриалога между
ЕК, ЕП и Съвета на ЕС на 26
март евродепутатите са приели компромисния пакет на
Председателството за новия
модел на прилагане, който засяга финансирането, управлението и мониторинга на ОСП.
Новото е, че ще се изисква
от държавите членки да прилагат Стратегическите планове така, както са одобрени от
Комисията.ç

ÈÊÎÍÎÌÈÊÀ
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Ëèõâèòå ïî êðåäèòèòå òðúãâàò íàãîðå, ïðè
äåïîçèòèòå ùå îñòàíàò íà ðåêîðäíî íèñêèòå ñè íèâà
Лихвите по кредитите ще претърпят "известно повишение" заради икономическия ефект от
пандемията, докато при депозитите ще останат на рекордно ниските си нива, прогнозира професор Стефан Петранов, ръководител на катедра "Икономика"
в Стопанския факултет на СУ
"Свети Климент Охридски". Същата прогноза е записана и в икономическия преглед на БНБ, където централната банка предупреждава за затягане на кредитните условия.
Според професор Петранов
оскъпяването на кредитите ще бъ-

де плавно, тъй като системата е
много ликвидна и банките търсят възможности за нови кредитополучатели. В същото време
очакваният ръст на необслужва-

ните заеми, както и малко поускорената инфлация, ще станат
причина за леко покачване на заемния ресурс. За разлика от предишната финансова криза, кога-

то новите бизнеси трудно получаваха кредити, сега ситуацията
е различна, категоричен е експертът.
Професор Петранов подкрепя тезата, че страната ни максимално бързо трябва да се присъедини към еврозоната, което
ще създаде по-благоприятна бизнес среда. За съжаление, страната ни ще е сред тези, които
по-трудно ще се възстановят от
икономическия шок от пандемията заради сериозния дял на туризма и услугите в икономиката
ни, прогнозира още преподавателят в Стопанския факултет.ç

ÊÅÂÐ óòâúðäè ñúñ çàêúñíåíèå
ïî-âèñîêà öåíà íà ãàçà îò 1 àïðèë
Îò "Áóëãàðãàç" ïðîãíîçèðàò
ïîñêúïâàíåòî íà ñèíüîòî ãîðèâî äà
ïðîäúëæè è ïðåç ñëåäâàùèòå ìåñåöè
Комисията за енергийно и водно регулиране
(КЕВР) утвърди със закъснение цената на природния газ от 1 април. Тя е в
размер на 33,19 за мегаватчас (без акциз, ДДС и
такси за съхранение и
пренос), което означава,
че цената се повишава с
почти 16 на сто. На 1
март КЕВР утвърди цена
от 28,64 лева за мегаватчас за природния газ,
който "Булгаргаз" продава
на своите клиенти.
Решението на регулатора беше забавено заради
проверка на енергийното
министерство в "Булгаргаз". Причината е косвено
и КЕВР. През март от
газовата компания поискаха цена на газа от 32,32
лева за мегаватчас, което
е ръст от 12,85%, от 1

април. Но в КЕВР прецениха, че има надвзети
приходи и повишението
може да бъде смекчено и
да е 12% до 32,09 лева.
На базата на надвзетите
приходи вчера (21 април)
КЕВР не се съобрази с
искането на "Булгаргаз"
за повишение на цената
на газа до 33,38 лева за
мегаватчас. Министерството на енергетиката се
сезира именно поради
съобщението за надвзети
приходи и това забави
процедурата за определяне на цената на газа. В
крайна сметка институцията прецени, че няма
проблем в "Булгаргаз" и
от дружеството поискаха
от КЕВР да утвърди
цената на газа, но вече
повишението е по-голямо.
Природният газ пос-

къпва заради ситуацията
на петролните пазари и
цената на дериватите,
които са заместители на
газа (мазут и газьол),
както и заради поскъпването на природния газ
на европейските борси,
уточняват още от КЕВР в
своето решение.
Въпреки рязкото
повишение цените на
парното и топлата вода,
както и на електроенергията, произведена по

комбиниран способ, няма
да се увеличат, отбелязват още от КЕВР. От
"Булгаргаз" очакват, че
цената на природния газ
ще продължи да расте и
през следващите месеци.
Това се потвърждава и от
анализи на Международната агенция по енергетика (МАЕ), които показват
ръст на търсенето на
суровината в Европа, при
това на руския тръбен
газ.ç

ßñíè ïðàâèëà çà ÷óæäèòå òóðèñòè ó íàñ èñêàò îò áðàíøà
Най-доброто за туристическия
бранш в момента е да отпаднат
всички ограничения за влизане
в България. Това каза Димитър Попов, член на Асоциацията на туроператорите и туристическите
агенти, в предаването "Бизнес
старт" по Bloomberg TV Bulgaria.
Той заяви, че към момента, в началото на сезона, няма нищо разписано, а трябва да има ясно регламентирани правила по отношение на чуждестранните туристи,
които ще пристигат в България.
Попов даде пример с изискването за 10-дневна карантина за
пристигащите у нас, която според него трябва да отпадне. "Няма никакво медицински обосновано предположение, че например един датчанин, който ще дойде на почивка в Слънчев бряг,
ще бъде по-опасен от един со-

фиянец", посочи Попов.
По думите му съществуват големи неизвестни преди началото на летния сезон. "Най-големият английски оператор анулира всички полети до 31 май, а
това на свой ред означава, че
туризмът и през юни е под голям въпрос", заяви Попов. И допълни: "Прогнозите не са много
оптимистични, все пак са малко
по-добри от миналата година."
По отношение на ваксинационния паспорт Димитър Попов
смята, че той би успокоил до голяма степен туристите. "Посланието трябва да бъде - "Да! Пътувайте в България - в България
също е безопасно". Ако има нещо приоритетно преди летния сезон в туризма, то трябва да бъдат ваксинирани хората на първа линия в бранша".ç

Ïîëîâèíàòà îò
êàíäèäàòèòå çà
ðàáîòà âñå îùå
ñðåùàò
ïðåäðàçñúäúöè
ïî âðåìå íà
èíòåðâþ
Пазарът на труда в България продължава да бъде
динамичен, показва национално количествено изследване на маркетинговата агенция BluePoint, проведено
през януари 2021 г. по поръчка на TELUS International
Bulgaria. Прави впечатление,
че е налице сравнително висок дял от лица (около 70%),
които споделят, че става все
по-трудно човек да намери
и започне работа. Когато говорим за специфики на пазара, една трета от анкетираните посочват и наличието на предразсъдъци. Двете
възрастови групи, за които
това е валидно в най-голяма степен, са кадрите без
опит на възраст до 24 години и хората над 45-54 години (53,2%).
Въпреки положителната
тенденция, която в голяма
степен се дължи на навлизането на все по-големи компании у нас, прилагащи "политика на толерантност/приемане", резултатите посочват, че има път, който предстои да бъде изминат. Всеки
втори запитан споделя, че е
усещал наличие на предразсъдъци по време на интервю за работа. В същото време на почти 30% от респондентите им се е налагало да
скрият външен белег, етническа принадлежност, сексуална ориентация или друго
поради страх от неприемане. Толерантността към "различните хора" на национално ниво все още не е толкова широко застъпена - само
2,3% смятат, че българите
сме изключително толерантни, докато 49,5% твърдят, че
обществото спада в графата
"по-скоро нетолерантни". Що
се отнася до усещането колко толерантни са работодателите у нас, 34% споделят
виждането, че те не са "отворени" към различията в
кандидати за работа.
Проучването проследява
и кои според потребителите
са неприемливите въпроси
по време на интервю за работа. Сексуална ориентация
- 73,3% и цвят на кожата 69,3% са следвани от религиозна принадлежност - 57%,
планове за деца - 55% и етническа принадлежност 46%. Усещането, че все пак
започваме да узряваме като
общество, ясно личи от факта, че всички от изследваните лица декларират, че напълно приемат свои колеги,
които са много по-млади или
по-възрастни, с различни политически убеждения, стил
на обличане, религиозна
принадлежност.ç
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Централният кооперативен съюз подписа
Студенти от УНСС направиха в „КООП
договор за сътрудничество с УНСС
Маркет“ ЕООД първи стъпки в търговията
Централният кооперативен съюз и Университета за национално и световно стопанство (УНСС)
сключиха договор за сътрудничество. Споразуменето бе подписано от
председателя на Съюза проф. д.ик.н. Петър
Стефанов и ректора
на университета проф.
д-р Димитър Димитров.
"Не мога да скрия колко съм развълнуван. Върнах се в студентските си
години и наистина съм
впечатлен, че университетът е съхранил и надградил своята визия. Нашият девиз е "Всички заедно можем повече" и ако
го поставим в основата
на взаимоотношенията
ни, то в най-скоро време можем да отчетем реални резултати от съвместна ни работа. Благодаря на ректора и на
всички за проявеното доверие", заяви проф.
д.ик.н. Петър Стефанов.
Той изрази задоволство от провеждането на
преддипломен стаж на
студенти от УНСС в изцяло българската търговска верига КООП, което
отваря широки перспективи пред учащите.
"Сключваме споразумението, за да имат нашите студенти достатъчно възможности за реализация и по-практически насочено обучение", не
скри радостта си и проф.
д-р Димитър Димитров.
Ректорът подчерта, че
някои от съвместните
инициативи вече са предприети. От началото на
годината 15 служители
на кооперативни организации се обучават с финансовата подкрепа на
Централния кооперативен съюз в магистърската програма "Управление на търговски вериги", водена от катедра

"Икономика на търговията".
ЦКС отделя изключително внимание на младите хора и е бил домакин на две световни младежки срещи, посветени
на тяхната роля в кооперативните организации. Анализирайки резултатите от срещите,
Съюзът все по-активно
търси участието на младите хора в управлението на кооперативните
организации, но за да
бъде факт, трябва добра
подготовка.
От името на УНСС,
проф. д-р Димитров връчи на председателя на
ЦКС плакет по случай
100-годишнината на университета.
От своя страна,
от името на УС на ЦКС
проф. д.ик.н. Петър
Стефанов връчи на ректора на УНСС почетен

знак "130 години кооперативно движение в България" и сертификат, с
който се удостоверява
високото отличие.
Координатор на подписаното споразумение е
доц. д-р Бисер Петков,
директор на Научноизследователския център по
търговия и ръководител
катедра "Икономика на
търговията" в университета, която ще реализира съвместната програма.
На събитието присъстваха още доц. д-р Михаил Мусов, зам.-ректор
по научноизследователска дейност и международно сътрудничество, проф.
д-р Цветана Стоянова,
зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, и проф. д-р
Мирослава Раковска,
зам.-ректор по учебната
дейност.

П О КАНА
ПК "Земеделец" с. Мокрен на основание чл. 16, ал. 3, т. 1 от ЗК и чл. 27, ал. 1
от Устава на кооперацията и решение на УС от 13.04.2021 г. кани всички свои
член-кооператори на годишно общо отчетно събрание, което ще се проведе на
11.05.2021 г. от 9:30 ч. в салона на читалището при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Приемане на нови член-кооператори.
Докл. Председателят на Комисията по предложенията
2. Отчет на УС за годишната дейност на кооперацията
Докл. Председателят на УС
3. Одобряване на годишния счетоводен отчет на кооперацията и предложение за
покриване на загубата за 2020 г.
Докл. Гл. счетоводител
4. Заключение на КС по отчета на УС, годишния счетоводен отчет и доклад за
контролната дейност през 2020 г.
Докл. Председателят на КС
5. Освобождаване от отговорност на председателя на кооперацията и членовете
на УС и КС
Докл. Председателят на КС
6. Даване на пълномощия на УС за вземане на кредит при необходимост и залог
на кооперативно имущество.
Докл. Председателят на УС
7. Избор на делегати за годишното отчетно събрание на РКС Сливен
Докл. Председателят на комисията по предложенията
При липса на кворум събранието ще се проведе 1 час по-късно при същия дневен
ред, независимо от броя на присъстващите, при спазване на всички епидемиологични
мерки и изисквания.

Шестима студенти от
УНСС, четвърти курс в
специалност "Икономика
на търговията", направиха първи практически
стъпки в професията чрез
преддипломния стаж, който провеждат в обекти на
"КООП Маркет" ЕООД.
Стажът започна на 5 април в сградата на ЦКС,
като учащите бяха запознати подробно със същността на кооперативните дейности и национална търговска верига
КООП. Практиката на
Анджелика Ценова, Анна
Дедова, Венелин Димитров, Виктор Георгиев,
Мария Шопова и впоследствие присъединилия
се Георги Димитров премина в обекти на "КООП
Маркет" ЕООД, като
включваше обучение по
организацията и управлението на търговския процес в магазина, търговската информационна система, управление на цените с електронни етикети, изготвяне на анкетни карти и информационни брошури, запознаване с дейността на мобилни магазини КООП.
Посетен бе и логистичният център в жк "Красна поляна", където бъдещите икономисти се запознаха с организацията
на търговията на едро в
кооперативната система.
"Досега не бях виждала
такова голямо количество стоки, които чакат
разпределение. Показаха
ни и как се изработват
клиентски карти КООП,
с които се ползват отстъпки. Всеки от нас направи такава карта и я получи като подарък", споделя с усмивка Анна Дедова. Научен ръководител
на стажа е доц. Иванка
Николова, а от страна на
ЦКС и "КООП Маркет"
Е ООД ментори бяха
Районна потребителна
кооперация
"НАРКООП-2000"

Зам.-управителят на КООП Маркет ЕООД Радослав Петрунов
изнася беседа на тема "Същност и изготвяне на брошурите"
пред стажантите от УНСС

Учебна ревизия на продукти в наскоро
откритата Пекарна КООП
Максим Иванов - изпъл- зии на търговски обекнителен директор на ти" на ГД "Търговия" на
" К ООП - т ърг овия ЦКС, Николай Борисов
и туризъм" АД, Петра и Радослав Петрунов Йовнова - главен дирек- управител и зам.-управитор и Мария Здравкова тел на "КООП Маркет"
- началник отдел "Реви- ЕООД.

Студенти и ментори заедно в края на учебния ден
ДО ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИТЕ НА РПК "НАРКООП-2000"
ГР. СИЛИСТРА

П О КАНА
На основание чл. 16, ал. 1 и ал. 3, т. 1 от Закона за кооперациите и чл. 20, ал. 1 от Устава на
РПК "Наркооп-2000", Управителния съвет на кооперацията с решение на свое заседание
от 12.04.2021 г. свиква годишно отчетно събрание, което ще се проведе на 11.05.2021 г.
от 10.00 часа в заседателната зала на РКС-Силистра, ул. "Добруджа" №1 при следния
ДНЕВЕН РЕД
1. Утвърждаване на решения на Управителния съвет
за приемане и освобождавате на член кооператори.
Докл. председателя на УС
2. Отчет за дейността на Управителния съвет през
отчетната 2020 г. и приемане на Годишния финансов
отчет на РПК "Наркооп-2000" и "КООП" ЕООД гр. Силистра.
Докл. председателя на УС
3. Отчет на Контролния съвет през 2020 г.
Докл. Председателя на КС
4. Запознаване с резултатите от финансовата ревизия от ЦКС.
Докл. председателя на УС
5. Вземане решение за отписване на задължения на
кооперацията.
Докл. председателя на УС

6. Освобождаване от отговорност - председателя,
членовете на УС и КС на кооперацията за дейността им
през 2020 г.
Докл. Председателя на събранието
7. Избор на пълномощници за Общото събрание на
РКС-Силистра.
Докл. Председателя на събранието
При липса на кворум на основание чл. 17, ал. 2
от Закона за кооперациите събранието ще бъде проведено на същото място, при същия дневен ред един
час по късно след обявения, а именно - от 11.00 ч.
независимо от броя на пълномощниците.
Всички материали по дневния ред са на разположение на кооператорите в офис на РПК "Наркооп-2000" - гр. Силистра, ул. "Добруджа" №1 всеки
работен ден от 8:00 ч. до 17:00 ч.
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Ñîöèàëèñòè êàòåãîðè÷íè:

ÁÑÏ íå å ïàðòèÿ íà
ñòàòóêâîòî!
Åæåäíåâíî ïîëó÷àâàì è ÷åòà ìîÿ ëþáèì â. ÇÅÌß, êîéòî å ÿðúê
èçðàçèòåë íà ñîöèàëíàòà, ïàòðèîòè÷íàòà è êîîïåðàòèâíàòà èäåÿ
"Хайде да подредим понятията с партиите/коалициите в днешното Народно събрание:
1. Партии на/от протеста: БСП, ИСМВ, ДБ. ИТН не
са участвали в протестите.
2. Нови партии: ИСМВ,
ИТН. ДБ е нова коалиция от
стари партии.
3. Нови партии в 45-ото
НС: ИСМВ, ИТН, ДБ.
4. Партии на статуквото:
ГЕРБ, ДПС. БСП се бори години наред срещу статуквото.
5. Системни партии: БСП,
ДБ, ГЕРБ, ДПС.
7. Несистемни партии:
ИТН, ИСМВ. Като част от лидерите на ИСМВ са си съвсем системни.
8. Партии, които отказват
сътрудничество с ГЕРБ в 45ото НС: БСП, ИТН, ДПС, ДБ,
ИСМВ.
9. Партии, които никога
не са подкрепяли и/или управлявали с ГЕРБ: БСП,
ИСМВ, ИТН.
Сега стана ли по-ясно?
Като лепнат пак етикет на
БСП, погледнете тази класификация, да си знаем кой
кой е. БСП не може да реализира промяната сама, но
промяната не може да се
случи без БСП".
Така с пост в социалната
мрежа зам.-председателят
на Народното събрание
Кристиан Вигенин отговори
на манипулациите от страна
на т. нар. протестни партии,
че БСП е част от статуквото.
Първа на опита за подмяна на фактите реагира
Корнелия Нинова във Фейсбук. Лидерът на БСП припомни за ежедневното участие
на социалистите в протеста
и попита къде по това време беше "Има такава държава". Председателя на БСП
последваха със свои постове депутати от левицата, ко-

ито изразиха възмущението
си и призоваха също да се
уважава истината.
"От консултации, от разговори и диалог винаги има
смисъл в политиката. Президентът Радев по Конституция е задължен да проведе тези разговори и той добросъвестно го прави. Дали
ще има смисъл от тях, това
много повече зависи от политическите партии, отколкото от президента", каза по
повод на проведените от

такъв народ" е партия на протеста - могат да кажат всички тези, които бяха на протестите. Ние от БСП сме
сред тези, които бяхме на
протестите и подкрепихме
протестите не само на улицата, а и в парламента - внесохме като законопроекти
голяма част от исканията на
протестиращите".
Според Анастасова деленето на протестни и непротестни партии е изкуствени
привнесено в политически

Ирена
Анастасова

президента консултации с
парламентарно представените партии за съставяне на
правителство заместникпредседателят на БСП Ирена Анастасова в "Денят започва" по БНТ.
По нейните думи от заявленията, които са направили представителите на партиите, излизайки от консултациите, партиите не са се
придвижили нанякъде с вчерашна дата. "Почти всички
препотвърдиха позициите си,
без "Има такъв народ", чиито позиции продължават да
бъдат до някаква степен тайна".
Анастасова призова хората да се вгледат и да си извадят поуки: "Много добре
трябва всеки български гражданин да помисли и да си
направи изводите. Дали "Има

живот с цел БСП да бъде натикана към партиите на статуквото.
"11 години управлява
ГЕРБ в една или друга конфигурация. Част от протестиращите партии са били и
част от това статукво. За разлика от БСП, която през 10
от тези 11 години по никакъв начин не е била част от
управлението", подчерта тя.
На въпрос дали с БСП са
водени разговори за подкрепа за правителство, Анастасова отговори отрицателно. Тя изрази мнение, че парламентът е мястото, където
трябва да се говори и да се
уточняват позиции. Тя уточни, когато казваш, че не искаш подкрепата на никого,
визирайки "Има такъв народ", ти казваш, че няма да
създадеш правителство, за-

ÁÑÏ: Áîðèñîâ ñå áåòîíèðà â åíåðãåòèêàòà
"Пет пъти предупредихме,
че моделът "Борисов" в момента се окопава. Пет пъти
подадохме ръка на новите
политически субекти в Народното събрание - "Има такъв народ", "Изправи се!
Мутри, вън!" и "Демократична България", за разграждането на този модел и те пет
пъти я отхвърлиха. Но точно с едно действие, за един
ден бетонираха Борисов в
най-стратегическия за икономиката, за националната
сигурност и за геополитиката сектор - енергетиката", ка-

за на специален брифинг на
"Позитано" 20 председателят
на БСП Корнелия Нинова.
Тя припомни, че парламентарната група на "БСП
за България" внесе миналата седмица в Народното
събрание предложение за
мораториум на сделки и
смяна на бордове на държавни фирми на отиващото си правителство до избор на ново такова, но
предложението е било отхвърлено от новите политически субекти, които заявяваха желанието си да про-

менят статуквото.
"След като разбраха гафа си, започнаха да се
обясняват с някакви си процедурни хватки. А сега искат да го внасят в парламента. Ако перифразирам
една поговорка, ще кажа:
"Късно е, колеги, за китка",
коментира Нинова.
Лидерът на БСП разясни какво се е случило само за денонощие в енергетиката: "Спешно, на извънредни заседания, се излъчиха новите бордове на
енергийните дружества.

Кристиан Вигенин

щото без подкрепа, няма как
да се създаде правителство.
"Когато даваме подкрепата за един кабинет, ние трябва да знаем основните политики, които той ще провежда. Това няма как да се случи без разговор", заяви Ирена Анастасова.
"В този парламент ще
продължим да сме партията, която отстоява принципите си и действа последователно", категорична бе депутатът от левицата.
Объркахме се в последните дни с какъв статут е Борисов. Днес е отпускарят в
болнични Борисов. Ако новината за операцията е истина, пожелавам му бързо
оздравяване", изрази недоумение от разнопосочните
сигнали, подавани от премиера в оставка, зам.-председателят на парламентарната група на "БСП за България" Атанас Зафиров в "Денят на живо" по Nova News.
Той заяви, че запазва
умерен скептицизъм, защото от левицата са ставали
свидетели на много случаи,
в които Борисов е намирал
начин да избяга от конституционното си задължение
за отчет пред парламента.
Социалистът подчерта, че
премиерът в оставка повече от година и половина не
е идвал в Народното събрание и спешно трябва да бъде сложен край на тази
практика.
По думите на Зафиров е
нужно управляващите в оставка да дадат обяснение за
назначения и преназначения
в държавните институции, които се случват. Зафиров констатира със съжаление, че
предложението на Парламентарната група на "БСП за
България" за спирането на

тези процеси не е било гласувано в Народното събрание.
"Всяка партия трябва да
заяви стои ли зад думите си
по отношение демонтажа на
ГЕРБ, или всичко е било привидно", каза още Зафиров.
"Партиите трябва да бъдат принципни и последователни - БСП дава пример в
това отношение. Не сме
мръднали и на сантиметър
от това, което говорим в последните 4 години", категоричен бе Зафиров.
Според него всичко в този момент е в ръцете на втората политическа сила: "Надеждата и призивът ни е да
положат усилия, за да има
България стабилно управление, защото ни очакват тежки месеци."
На въпрос за подкрепа
на бъдещо правителство, Зафиров заяви: "Ако това е управление по политики и
спазва определени политики, които сме заложили в
нашата програма, то тогава
бихме го подкрепяли. Найважното е да гарантира борба с кризите - здравна, икономическа, социална криза."
Той акцентира върху това,
че от Парламентарната група на "БСП за България" вече са внесли законопроекти, съответстващи на програмата им, сред които Закон за възрастните хора, Кодекс за социалното осигуряване, промени в Закона
за публичните финанси, помощи за млади майки с деца.
"Каквото и да се случва
е нужен диалог. Най-важното е да има действия, разпределени във времето, които да дадат посоката, в която ще вървим", смята депутатът от левицата.

Проведоха се общи събрания, събраха се десетки необходими документи, произнесе се министърът на
енергетиката и всичко това
е внесено в Агенцията по
вписванията за 24 часа. Нещо, което обикновено отнема седмици. Това са промени в Българския енергиен холдинг, АЕЦ "Козлодуй",
"Минпроект" и др. Борисов
се бетонира в енергетиката за пет години напред. Такива са договорите на новите бордове".
На присъстващите журналисти беше предоставен
набор от документи - протоколи и решения, заявле-

ния за вписване в Агенцията по вписванията, както и
справка от Търговския регистър за свързаност на новоизбраните лица, от която може да се види ясно кой кой
е в новите бордове.
"Защо уж новите политически субекти в парламента, които искаха да съборим статуквото - "Има такъв народ", "Изправи се!
Мутри, вън!" и "Демократична България", обслужиха
задкулисието, вместо да се
борим с него?", попита Корнелия Нинова на брифинга
и добави, че утре ще предостави нови факти и документи по темата.
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Ïðåìèåðñêàòà ñòåíà íà ïîçîðà
Åòî êàêâî ñå ñëó÷âà, ñëåä êàòî ò. íàð. ïàðòèè íà ïðîòåñòà íå ãëàñóâàõà ìîðàòîðèóìà
âúðõó ñäåëêèòå íà "Áîðèñîâ 3", ïðåäëîæåí îò Êîðíåëèÿ Íèíîâà è ÁÑÏ

Дневният ред от днешното (вчера - бел. ред.) редовно заседание
на Министерския съвет позволява
на трите т. нар. партии на протеста да си посипят главата с пепел,
да се покаят пред избирателите си
и понесат отговорността за отхвърления от тях мораториум, предложен в НС от Корнелия Нинова на
16 април. Това написа във Фейсбук депутатът от "БСП за България"
Велизар Енчев.
Благодарение на Слави Трифонов, Христо Иванов и Мая Манолова днес кабинетът на Борисов
ще раздаде концесии за подземни
богатства, плажове и строителни
материали за милиони. В двата почивни дни болници и държавни дружества осъмнаха с нови синекурни ръководства, а в енергетиката
бе извършен кадрови погром.
Ето премиерската стена на позора на "Има такъв народ", "Да
България" и "Изправи се! Мутри,
вън!":
8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯ-

ВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА
ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА
ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ИМ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството
19. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО
ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПЯСЪЦИ И ЧАКЪЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ "ОРЕШАКА", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.
ОГНЯНОВО, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК,
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, НА "ЕКО-ХИДРО-90" ООД - ПАЗАРДЖИК.
Внася: министърът на енергетиката
20. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗЦЯЛО НА ПРАВАТА НА
ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕ-

НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - МРАМОРИ, ОТ
НАХОДИЩЕ "КРЕПОСТ", УЧАСТЪК
"ЗАПАД", ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО, И ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО
КОНЦЕСИОНЕРА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ
И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР.
Внася: министърът на енергетиката
21. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА
ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ.
1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ГНАЙСОШИСТИ, ОТ НАХОДИЩЕ "ЧАТАЛА",
РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО
НА С. ЖЕЛЕЗИНО, ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО,
СКЛЮЧЕН НА 11 НОЕМВРИ 2011 Г.
МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕД-

СТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА
ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И
ТУРИЗМА, И "ГНАЙС КОБИЛИНО"
ООД - С. КОБИЛИНО, ОБЩИНА
ИВАЙЛОВГРАД.
Внася: министърът на енергетиката
22. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ "КАБАКУМ - ЦЕНТРАЛЕН", ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ
ВАРНА.
Внася: заместник министърпредседателят по икономическата и демографската политика и
министър на туризма
----------------------------------Ако днес 45-oто Народно събрание не въведе предлагания от БСП
мораториум върху действията на
правителството, това ще означава
само едно - Трифонов, Иванов и
Манолова са лицата на статуквото, което на 4 април замени промяната с подмяна.
Пак ли ще живеем в лъжа!

Áîðèñîâ èëè Åñêîáàð íàìåðåòå ðàçëèêèòå!?
В деня на скъсания менискус г-жа Десислава Атанасова от ГЕРБ каза, че
целта е Бойко Борисов да
бъде унизен в парламента.
Това го казва жена, която
в първите две заседания на
новото Народно събрание
вика, тропа, дюдюка, тряска, прекъсва и определено
се държи примитивно. Между другото това е поведението на почти цялата парламентарна група на ГЕРБСДС.
И докато ГЕРБ-СДС очевидно рушат парламентаризма отвътре, г-н Борисов
руши държавността. Извинявам се, но на мен ми е
все по-трудно да видя разликите между г-н Бойко Борисов и Пабло Ескобар - и
двамата са с едни относително скъпи пуловерчета,

разполагат със съмнителен
кеш, нямат никакъв вкус,
нито пък някакви кой знае
какви морални спирачки. И
двамата се крият като мишоци и в същото време са
убедени в абсолютната си
важност и значимост.
От действията и думите
както на г-н Борисов, така
и на парламентарната група на ГЕРБ-СДС ми е много трудно да повярвам, че
те не се стремят към безвластие. Това е поведение на
хора, които никакъв план за
никаква устойчивост и никакво развитие не ги вълнува, вълнува ги хаос, в който в максимална степен да
запазят позициите си.
Поне аз нямам спомен за
подобно поведение на премиер в Европа - независимо дали става въпрос за

премиер в оставка, или пък
за действащ министърпредседател.
Само ще припомня, че едно време в Колумбия хората също са обичали Пабло
Ескобар. Така както в началото тук обичаха г-н Борисов. През 2009 в него надежда видяха онези декласирани от финансовата кри-

за над един милион и половина българи. И още един
паралел - Ескобар също
спираше с джипа и почваше да раздава пари на бедните.
Дори не говорим за падение, говорим за тоталното пропадане на един човек, загубил всякакви ориентири и готов да ни зав-

лече със себе си.
Дълбоко не вярвам, че някой в парламента иска да
унижи Борисов. Много трудно някой или нещо може да
изпревари самоуниженията, които този човек си нанесе в последните дни.
Мартин ДИМИТРОВ
От Фейсбук и ФРОГНЮЗ

ÎÒÒÓÊ-ÎÒÒÀÌ
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Какво руши доверието между
родители и деца
От раждането си децата ни вярват безгранично
и това е истински подарък
от природата. Но често пъти не отдаваме дължимото
уважение на този подарък.
Мислим, че кредитът на доверие е безграничен, понеже сме си най-близките.
Има обаче неща, които могат да разрушат това чувство и detstrana.ru ги изброява:
Присмех
Детето още няма богат
жизнен опит, затова и често неговите умозаключения
и открития могат да бъдат
изключително забавни.
Вместо да се дразните или
подигравате на неговото
несъвършенство, приемете
го като шанс да спечелите
още повече доверието му,
като му обясните как е правилното.
Насмешката и усещането, че е направило нещо
нередно, може да накарат
хлапето да не споделя нищо с вас и да се затвори в
себе си.

Нарушаване на
личното пространство
Всички хора се борят от
ранна възраст за него, но
много родители не се притесняват да надничат в телефона и джобовете на детето си. Това въобще не им
тежи на съвестта, напротив,
оправдават го с грижата за
живота и здравето на подрастващия човек, но всъщност постъпката им не е нищо друго, освен показател
за недоверие към него.
Нарушавайки личното
пространство, нарушаваме
и доверието на детето. Подобре кажете направо, че
се безпокоите за него и
подчертайте, че няма да
пристъпите там, където то
не ви позволява.
Пренебрегване
на тайните
Идва време, в което вашето дете иска да ви сподели своя малка тайна - това е моментът да се отнесете с голямо уважение
към него. То вероятно ще
ви каже нещо незначител-

но от ваша гледна точка,
по детски наивно, например, че харесва приятелче
от детската градина или от
началните класове.
Не смейте да разказвате на никого за това! Децата помнят с години подобно предателство и дълбоко в душата си не успяват да простят на родителите си подобна постъпка.
Когато детето ви разкрива
душата си, споделяйки своя
тайна, е най-висша форма
на доверие - оценете я.
Неспазени обещания
"Татко каза, че ще ми купи колело, ама друг път."
Спомнете си тази фраза от чудесния български
филм "Куче в чекмедже",
когато се каните да пре-

небрегнете обещанието,
което сте дали на детето.
Щом сте обещали нещо,
изпълнете го - другото е
измама. Дали ще бъде колело или неделна разходка - не е важно. Важното
е, че малките се нуждаят
от стабилност, от това да
знаят, че мама и тате не
хвърлят думите си на вятъра и ако са казали, че
нещо ще стане еди как си,
то ще стане точно така.
Не спазите ли обещаното, детето бързо ще разбере, че думите ви не струват нищо, а това подрива
не само доверието, но и целия възпитателен процес.
Дистанцираност
Участвайте активно и
пълноценно в живота на де-

тето си, играйте заедно,
правете всичко заедно, когато това е възможно, защото детството отлита бързо, но точно от него зависи успехът на всеки човек
в бъдеще.
Ако в ранните години на
детето си сте вечно заети
със свои задачи и проблеми, то ще се чувства самотно, няма да има с кого да
сподели своите открития и
проблеми и това може да
го превърне в затворен и
недоверчив възрастен.
Критика
Постоянните негативни
оценки, които раздавате на
детето и неговите действия,
пораждат у него страх от
всичко, то се отказва да
предприема каквото и да
било, за да не попадне под
ударите на критиката ви.
Малките бързо разбират,
че на големите не бива нищо да се казва, за да не
се почувстват неудачници.
Родителите често не отдават значение на тази
връзка, докато на някоя родителска среща в училище
не осъзнаят, че въобще не
са наясно с проблемите и
успехите на собственото си
дете.

10 урока за силна психика
Когато настъпят тежки
времена, хората със силна
психика страдат също толкова, колкото и всички останали. Разликата е в това,
че те разбират, че трудните моменти в живота ти дават ценни уроци, стига да
си готов да си вземеш нужните поуки.
В края на краищата,
именно тези трудни уроци
създават навиците, от които се нуждаете, за да постигнете успех. Това са няколко навика, на които редовно разчитат хората със
силна психика.
1. Не спират да се
боря, дори когато
се чувстват победени
В отговор на въпроса
колко коремни преси прави на ден, Мохамед Али е
казал: "Не знам, не ги броя.
Започвам да броя, когато
ме заболи, защото тогава
имат значение и те превръщат в шампион."
Същото важи и за успеха на работното място. Винаги имате два избора, когато ситуацията стане напечена - или преодолявате препятствията и ставате по-добър, или им позволявате да
ви победят. Хората са същества, ръководени от навици.
Ако се откажете, когато нещата станат трудни, всеки
следващ път става по-лесно
да изоставите всичко и да
се предадете без борба. От
друга страна, ако дадете
всичко от себе си, за да преодолеете трудностите, ставате все по-силни със всяко
ново предизвикателство.
2. Забавят
удовлетворението
В Станфордския университет е бил проведен екс-

перимент, в който деца са
били оставяни сами в стая
с купичка с бонбони маршмелоу за 15 минути. Преди
да излезе, изследователят
казвал на децата, че могат
да ги изядат, но ако изчакат той да се върне, ще получат още бонбони. Децата,
които са изчакали изследователя, са постигнали по-големи успехи в живота си на
по-късен етап, включително
и по-добри резултати на теста SAT, по-успешна кариера
и дори са имали по-ниски
нива на затлъстяване и наднормено тегло, в сравнение
със другите деца.
Това, което показва експериментът, е, че забавянето на удовлетворението
и търпението са от съществено значение за успеха.
Хората със силна психика
знаят, че ценните неща в
живота изискват време и
избягват да търсят незабавното удовлетворение.
3. Правят грешки
отново и отново
Според проучване на колежа "Уилям и Мери", в което са участвали над 800
предприемачи, най-успешните сред тях са имали две
общи черти: те не са можели да си представят провала и не са се интересували
от това какво другите мислят за тях. С други думи,
най-успешните предприемачи не губят време и енергия, за да мислят за своите
неуспехи и приемат провалите за малки и необходими стъпки по пътя към постигането на техните цели.
4. Контролират
емоциите си
Негативните емоции предизвикват вашата психичес-

ка сила на всяка крачка от
пътя. Въпреки че е невъзможно да не чувствате емоции, от вас зависи как ще
ги управлявате и държите
под контрол. Когато позволите на емоциите да замъглят вашата обективна преценка, лесно може да изгубите решителност и самоувереност. Лошото настроение може да ви отклони в
грешно посока също толкова лесно, колкото и доброто настроение може да ви
направи прекалено самоуверени и импулсивни.
5. Взимат решения,
които не искат
да правят
Понякога ни се налага да
правим неща, които не искаме, защото знаем, че те
могат да бъдат полезни в
дългосрочен план: да уволним някого, да прекараме
нощта в офиса или да започнем проект отначало.
Лесно е да се оставите
да бъдете парализирани от
страх от предстоящо предизвикателство, но най-успешните хора знаят, че найдоброто нещо в подобен
момент е веднага да се захванете за работа и да завършите неприятната задача възможно най-бързо.
6. Вярват на своята
интуиция
Има тънка линия между
това да се доверявате на
интуицията си, и да бъдете
импулсивни. Да вярвате на
интуицията си означава да
вземете предвид всички
възможни гледни точки и да
се доверите на способността си да вземете правилното решение, когато фактите не ви предоставят ясен
и едностранен отговор.

7. Водят, когато
никой не ги следва
Лесно е да давате насоки и да вярвате в себе си,
когато имате подкрепата на
останалите, но истинското
изпитание за психически
силните хора идва в запазването на решителност и
постоянство, когато никой не
вярва в това, което правят.
Хората със силна психика
вярват в себе си и поддържат курса, докато не спечелят подкрепата на другите.
8. Фокусират се
върху детайли дори
когато са изморени
Преглеждането на малките подробности може да
бъде най-тежкото изпитание
за вашата психика, особено когато сте изморени.
Колкото по-трудни са предизвикателствата, толкова
по-внимателни и концентрирани стават психически
силните хора, особено когато става въпрос за числа
и малки детайли.
9. Те са любезни
с хората, които
са груби с тях
Когато хората се отнасят
зле с вас, може да бъде изключително примамливо да

паднете на тяхното ниво и
да им върнете услугата. Хората със силна психика не
позволяват на другите да ги
обиждат, но това не означава, че са груби с тях. Вместо
това те се държат с грубите
хора по същия начин, по който и с всички останали, защото отказват да се поддадат на негативността и да изгубят контрол върху своето
емоционално състояние.
10. Винаги поемат
отговорност за
собствените си
действия
Хората са по-склонни да
си спомнят как сте разрешили проблема, отколкото
как сте го създали. Когато
поемате отговорност, дори в
случаите, когато може да си
намерите извинение и да си
измиете ръцете, вие показвате, че се интересувате повече от резултатите, отколкото от вашето его и имидж.
Силната психика е толкова рядко срещана, колкото е важна. Добрата новина е, че всеки от нас може да подсили своята психика с малко допълнителна
концентрация и усилия.
От обекти;
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Снимки Пресфото БТА
Стотици излязоха на протест
пред Бранденбургската врата,
недалеч от сградата на Бундестага в центъра на Берлин, срещу
закон, който парламентът се
готви да приеме, даващ на
националното правителство
правомощия да налага локдаун в
райони с високи нива на
заразени с коронавируса, за да
овладее третата вълна на
пандемията. Предвидените в
закона мерки включват полицейски час между 22.00 ч. и 5.00 ч.
и ограничения за частни
събирания, спортни дейности и
работата на търговските обекти.
Училищата ще бъдат затворени и
ще се върнат към дистанционно
обучение, ако нивото на
разпространение на заразата
достигне 165 случая на
коронавирус на 100 000 жители.

Ръководителят

Âëàäèìèð Ïóòèí: Äîõîäèòå íà õîðàòà
ñà îñíîâåí ïðèîðèòåò
Ïðåçèäåíòúò ïðèçîâà ÷óæäåñòðàííèòå
ñúïåðíèöè "äà íå ïðåêðà÷âàò ÷åðâåíè ëèíèè"
От стр.1
Руският президент
Владимир Путин в годишното си обръщение към
нацията поиска от правителството да създаде
дългосрочни условия,
които да позволят, с
помощта на пазарни
механизми, предвидими
цени на фона на повишаване на цените на храните
през последните месеци.
Президентът обаче изключи изкуствен контрол на
цените, за да се избегнат
катастрофални икономически последици, припомняйки за 80-те години по
времето на съветската
епоха, когато "сергиите
бяха празни". Главното
обаче според него е, че
държавата трябва да
предостави директна
подкрепа на семействата
с деца, които са в трудно
положение. Путин обеща
финансова помощ от 1
юли за децата на самотни
родители или изплащане
на 10 000 рубли (108 евро)
за деца, които ще бъдат в
първи клас.
Путин обеща освен
това Русия, която е един
от големите производители на въглеводороди и
редовно страда от екологични катастрофи, да се

бори срещу климатичните
промени. Трябва да посрещнем предизвикателствата на климатичните
промени, да приспособим
селското стопанство,
промишлеността, жилищните и комуналните услуги, цялата инфраструктура,
заяви Путин. Обещавайки
да действа сурово, той
каза, че иска да създаде
промишленост за преработка на въглеродни
емисии, за да се постигне
намаляване на техните
обеми и да бъдат въведени контрол и строго
наблюдение. Путин посочи
като цел общият обем на
руските емисии на парникови газове да спадне под
този на Европейския съюз
през следващите 30
години.
Същевременно Путин
предупреди чуждестранните съперници "да не
преминават никакви
червени линии" с Русия в
обстановка на растящо
напрежение със Запада
по редица въпроси, предаде АФП. "В общи линии,
се държим сдържано и
скромно, като често пъти
дори не отговаряме на
недружелюбни действия и
дори на явни грубости",
каза Путин в годишното

Руският
президент
Владимир
Путин
предупреди,
че добрите
намерения на
Русия не
трябва да се
възприемат
като признак
на слабост, и
изрази
надежда, че
"никому няма
да хрумне да
прекрачи
червена
линия с
Русия"

си обръщение. Той предупреди, че добрите намерения на Русия не трябва да
се възприемат като признак на слабост, и изрази
надежда, че "никому няма
да хрумне да прекрачи
червена линия с Русия".
"Ние сами ще преценим
къде минава тази линия",
заяви той. За някои
страни "отправянето на
нападки към Русия за
щяло и нещяло се превърна в нещо като спорт",
каза Путин, без обаче да
споменава конкретни
проблеми със САЩ и ЕС.
Речта на Путин продължи 78 минути и в нея той
наблегна основно на
борбата на Русия с пандемията и икономическите

затруднения на страната,
предаде Ройтерс. Тя идва
в момент на сериозно
обтегнати отношения със
САЩ и Европа заради
Украйна и здравословното
състояние на опозиционера Алексей Навални.
Миналата седмица
Вашингтон прие нови
санкции срещу Русия с
обвинения в компютърни
атаки и намеса в избори,
а Чехия обвини Москва,
че е замесена в избухването на оръжеен склад
през 2014 г. И двете
страни експулсираха
руски дипломати. Русия
отхвърли обвиненията и
експулсира американски и
чешки дипломати като
ответна мярка. ç

на "Роскосмос" Дмитрий
Рогозин съобщи, че руските
специалисти вече работят над
създаването на първия базов
модул на нова руска орбитална
станция. Очаква се първият
модул да бъде готов за извеждане в орбита към 2025 г.
"Първият базов модул за новата
руска орбитална станция вече е
в процес на изграждане. На
ракетно-космическата корпорация "Енергия" е поставена
задача към 2025 г. да осигури
готовността му за извеждане на
целева орбита", обяви Рогозин
в профила си в Туитър. Директорът на "Роскосмос" публикува
и видео от създаването на
първия модул - това е научноенергийният модул, за който порано се предполагаше, че ще
бъде изпратен на Междунарoдната космическа станция
през 2024 г.

Дисниленд в Париж,

най-голямата туристическа
атракция в Европа, от събота
ще бъде домакин на място за
масова ваксинация срещу
COVID-19 в своя конгресен
център. Увеселителният парк на
изток от френската столица е
затворен от 30 октомври,
когато на не жизнено необходимите фирми беше наредено
да затворят на фона на
нарастването на инфекциите,
оставяйки своите 17 000
служители без работа. Първоначално се планираше "Дисниленд" - Париж отново да
приема посетители на 2 април,
но влошените условия го
принудиха да отложи. Мястото
за ваксинация ще се помещава
извън увеселителния парк в
Нюпорт Бей клуб, конгресен
център в близост до хотелския
комплекс. То ще се управлява
от местните власти и регионалната здравна служба и ще бъде
отворено само през почивните
дни, докато други френски
места за ваксинация често
затварят в неделя. Целта е да
се правят инжекции на поне
1000 души на ден, тъй като
Франция се стреми да получи
по една доза на 20 млн. души
до средата на май.

Индонезийските

военноморски сили съобщиха,
че са започнали операция по
издирването на подводница с
53-членен екипаж, с която са
изгубили връзка след военни
учения край бреговете на о.
Бали. Представител на флота
потвърди, че подводницата не е
установила контакт с базата си
след ученията. Потърсена е
помощта на Сингапур и Австралия за издирването на подводницата, която може би се
намира на дълбочина 700 м
северно от Бали.

Ôðàíöèÿ ïúðâà â ÅÑ çàïî÷âà òåñòâàíå íà äèãèòàëåí êîðîíà-ñåðòèôèêàò
Франция става първата
държава - членка на ЕС, която започва да тества дигитален коронавирусен сертификат за пътуване като
част от общоевропейската
схема, която Брюксел се надява да позволи на хората
да пътуват по-свободно в
рамките на блока до лятото, предаде БГНЕС.
Приложение в интернет,
което е част от програмата

за проследяване на контакти в страната, е предназначено да съхранява отрицателни резултати от тест за
Covid-19 на мобилните телефони на пътуващите и се изпробва при полети до Корсика и отвъдморски департаменти от тази седмица, пише британският в. "Гардиън".
Процесът ще бъде разширен от 29 април така, че
да включва сертификати за

ваксинация, казаха официални служители пред "Льо
Монд", а системата в крайна сметка трябва да бъде
приета за публични събития
като концерти, фестивали и
търговски панаири, но не и
за барове и ресторанти.
Европейският комисар
по правосъдието Дидие
Рейндерс заяви миналата
седмица, че очаква "цифровият зелен сертификат" на

ЕС да заработи до 21 юни.
Сертификатът е спешен
приоритет за държавите от
Южна Европа, чиито икономики са разрушени от
пандемията. Схемата умишлено не е наречена "ваксинационен паспорт", за да се
избегне дискриминация на
хора, които все още не са
се ваксинирали. Брюксел
подчерта, че макар да улеснява пътуването, той не

трябва да се превръща в
предпоставка за свободно
движение. Сертификатът
трябва да означава, че пътниците няма да се нуждаят
от карантина и трябва да
им позволи да съхраняват
на телефоните си доказателства, че са били ваксинирани, наскоро са тествани отрицателно или имат
антитела след възстановяване от Covid-19. ç
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Снимки Интернет

Çåëåíñêè ïîèñêà ñðåùà ñ Ïóòèí
çà Èçòî÷íà Óêðàéíà
Óêðàèíñêèÿò ïðåçèäåíò îòïðàâè ïîêàíàòà
âúâ âèäåîîáðúùåíèå íà ðóñêè åçèê

Ангела Меркел и Армин Лашет, който ще води управляващия в Германия съюз (ХДС/ХСС) на общите избори
за Бундестаг през септември. Лашет е кандидатът на Съюза (ХДС/ХСС) за канцлер

Украинският президент
Володимир Зеленски поиска среща с руския президент Владимир Путин в Донбас за разрешаване на конфликта в Източна Украйна.
Той отправи поканата във
видеообръщение на руски
език. През последните седмици напрежението между
Киев и Москва се засили
заради дислоцирането на
близо 120 хиляди руски военнослужeщи за учения

край украинската граница.
Русия обяви няколко
международни въздушни
трасета за "опасни за граждански полети", заради
провеждането на мащабни
военни учения в Черно море и на полуостров Крим.
Ограниченията са за 4 денонощия. В Черно море са
предислоцирани 20 морски съда, които извършват
учебни стрелби по въздушни цели. ç

Áðèòàíñêèÿò ïðåìèåð îáåùàë ïðèâèëåãèè
íà ïðîèçâîäèòåë íà ðåñïèðàòîðè, àêî
îòèäå íà Îñòðîâà
Ïðàâèòåëñòâîòî íà Áîðèñ Äæîíñúí îòðè÷à
äà å íàïðàâèëî íåùî íåðåäíî
Премиерът на Великобритания Борис Джонсън е дал гаранции на
сър Джеймс Дайсън,
чийто бизнес е в Сингапур, че неговите служители няма да плащат допълнително данъци, ако
дойдат на Острова да
произвеждат респиратори по време на пандемията. Премиерът е лобирал за това пред министъра на финансите Риши
Сунак в нарушение на
министерския кодекс,
пише Епицентър.
Според министерския
кодекс, който е съвкупност от правила за очаквано поведение от министрите, в частта за лобирането се казва, че
когато става дума за
правителствени дела и
поръчки, по време на
дискусиите трябва да
присъства частен секреНа пресконференцията
Нетаняху
обвини лидера
на Ямина
Нафтали Бенет
Бенет, че е
предотвратил
формирането на
дясно правителство "поради
личната му
амбиция да
бъде министърпредседател"

тар или служител. В
случай че това не стане,
министърът е задължен
впоследствие възможно
най-скоро да информира
какво е обсъждано. Би Би
Си съобщи, че разполага
с текстово съобщение на
Джонсън от март 2020 г. в
отговор на искането на
Дайсън, чийто бизнес е в
Сингапур, за данъците,
което гласи: "Ще го
уредя". По-късно Джонсън
пише отново: "Риши
Сунак го уреди. Имаме
нужда от теб тук".
Правителството отрича да е направило нещо
нередно в опита да
осигури необходимото
медицинско оборудване в
критичен момент. Самият
Дайсън каза, че е абсурдно да се говори за
нередност и че компанията му дори е на загуба
от сделката. Проблемът

обаче е в липсата на
прозрачност при лобирането и неспазването на
правилата, защото няма
следа Джонсън да е
информирал за водените
разговори. Политическият кореспондент на Би
Би Си Лора Кюнсбърг
отбеляза: "Не става дума
само за това да се знае
какво се обсъжда, а и по
какъв начин се обсъжда".
Същевременно компанията "Джонсън и Джонсън" заяви, че ще възобнови доставките на
ваксината си срещу
COVID-19 за Европа.
Решението беше оповестено, след като Европейската агенция по лекарствата посочи, че ползите
от препарата надвишават
рисковете. Агенцията
обаче обяви, че има
много редки случаи на
тромбози и препоръча

Британският премиер, Борис Джонсън

това да бъде добавено
към листовката на ваксината. Миналата седмица
американските регулатори спряха временно
ваксината на "Джонсън и
Джонсън", след като

беше съобщено за шест
случая на жени с усложнения. Компанията посочи, че ще изпълни задълженията си и ще достави
200 млн. дози в Европа и
100 млн. в САЩ. ç

Íåòàíÿõó èñêà ïðÿêî èçáèðàíå íà ïðåìèåð
Израелският министър-председател
Бенямин Нетаняху вече не търси правителство, което разчита
на външната подкрепа на партията Раам
(Обединена арабска
листа), пише в. "Джерусалем пост", цитиран от БГНЕС.
Нетаняху не вижда
никакъв шанс да
сформира правителство, въпреки че все
още възнамерява да
запази мандата си за
съставяне на кабинет,

който приключва на 4
май. Вместо това Нетаняху ще търси преки избори за премиер, които ще се проведат, ако от партията Ямина го подкрепят. "Нямаме нужда от
Раам", каза той и добави: "Трябват ни преки избори, за да
сформираме правителство". На въпрос
дали осъжда многократните атаки срещу
Раам от ръководителя на Религиозната
ционистка партия Бе-

залел Смотрич, Нетаняху отказа коментар,
което ядоса депутатите от Раам.
Сътрудниците на
Нетаняху заявиха, че
той ще посвети останалата част от мандата си на атакуване и
"извеждане" на лидера на Ямина Нафтали
Бенет, който се очаква да направи опит за
изграждане на коалиция с лидера на Йеш
Атид Яир Лапид след
края на мандата на
Нетаняху. ç
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Ñòàíèñëàâ Êîñòîâ: Â ÷óæáèíà å ïî-òåæêî,
ìåñåöè íàðåä íå ñúì âèæäàë ñåìåéñòâîòî ñè
За Левски лоша дума няма да кажа, сега новата ми цел е Купата на Кипър,
заяви футболистът на Олимпиакос
Голмайсторът Станислав Костов и съотборниците му в Олимпиакос (Никозия) се изправят в полуфинал-реванш за Купата на
Кипър срещу АЕЛ (Лимасол).
Българинът се разписа в
първата среща, спечелена с
4:2, като се надява през
май да ликува с трофея.
Костов премина в Олимпиакос през септември 2020 г.
като свободен агент, след
като преди това се раздели с Левски. Благоевградчанинът направи много силен
сезон 2018/2019 за "сините", когато вкара 24 гола в
39 официални мача. Той
обаче пропусна по-голямата
част от сезон 2019/2020
заради контузия. Костов
даде интервю за БЛИЦ от
Кипър:
- Направихте първата
крачка към класирането
за финала, може ли да
спечелите Купата на
Кипър?
- Беше много тежък мач,
представихме се добре и
заслужено победихме АЕЛ.
Радвам се, че вкарах гол.
Към това се стремя във
всеки мач. Надявам се и в
реванша да се поздравим
с победата.
- И в Кипър играете
пред празни трибуни.
Липсват ли феновете?
- Много липсват. Футболът е направен за хората.
Без публика е по-трудно,
но такива са условията
навсякъде.

- Как се мотивирате,
преди да излезете на
терена, като знаете, че
няма кой да ви подкрепя
от трибуните?
- Ние сме професионалисти и винаги сме мотивирани. Стремим се да
побеждаваме и да радваме
привържениците. Нашата
цел е да си вършим работата на терена, независимо
дали има публика или не.
- Все по-близо сте до
спечелването на Купата на
Кипър, това ли е целта на
Олимпиакос този сезон?
- Основната цел я
изпълнихме - класирахме
се в първата шестица в
първенството. Сега искаме
да спечелим Купата на
Кипър. Надявам се да
успеем. Това е новата ми
цел.
- Как се чувстваш в
Кипър и адаптира ли се
вече към местния футбол?
- Добре е, свикнах вече
с всичко. Доволен съм,
когато побеждаваме.
Отборът се представя на
добро ниво.
- На кого посвети
попадението, което вкара
при победата на АЕЛ?
- Имахме рожденик в
отбора, а когато му честитих, той ми каза да вкарам
гол и да бъде за него. Така
и стана и съм много радостен.
- Добри ли са условията в клуба ти, в който има
доста чужденци?

- Олимпиакос (Никозия)
е отбор с традиции в
Кипър. Имаме всички
условия за клуб, който
преследва големи цели.
Базата е добра, разполагаме с няколко терена. Да, в
Олимпиакос преобладават
чужденците. Имаме бразилци, испанци, камерунци,
гърци. Отборите в Кипър
доста залагат на чуждестранните футболисти. За
съжаление, няма българи,
само аз съм в местното
първенство.
- Липсва ли ти България и близките хора?
- О, много. Когато си в
чужбина, е по-тежко. Още
повече когато си сам,
далеч от семейството.
Малко остава до края на
сезона и се прибирам в
Благоевград при близките
ми. Много ми тежи, че не
съм бил с тях от септември
месец. Да не виждаш жена
си и децата си толкова
дълъг период... много е
неприятно. Много ми
липсват.
- Жена ти и децата ви
защо не са при теб?
- Нямаше как да дойдат
заради пандемията, коронавирусът обърка всичко.
Последните месеци беше
много трудно влизането тук
- на острова. Жена ми и
двете ни деца още не са
идвали. Но за следващия
сезон мисля да се върна в
Кипър заедно с тях и да си
бъдем заедно.

29-годишният Станислав Костов успя да се наложи в интернационалния
отбор на Олимпиакос (Никозия)

- Мина ли през коронавируса, преболедува ли
го?
- Не съм боледувал,
засега се опазих. Не знам
дали е добре или зле. До
момента тестовете ми за
коронавирус винаги са
били отрицателни.
- Разочарован ли си от
слабото представяне на
Левски този сезон?
- Следя българския
футбол и гледам мачовете,
когато имам възможност.
Няма как да кажа, че съм
разочарован от представянето на Левски. Аз за
Левски лоша дума няма да
кажа. Надявам се всичко
да се нареди и Левски да
върви само нагоре и да
печели мачове и трофеи.

- Когато премина в
Левски, феновете те
приеха доста резервирано. Как успя да се превърнеш в техен любимец?
- Основно с головете.
Станах топреализатор с
24 попадения в първенството, вкарах и още голове. Може би с това ги
спечелих. Разбира се, и
със себераздаването.
Винаги съм давал найдоброто от себе си. Имал
съм и слаби мачове за
Левски, но винаги съм се
старал.
- С какви чувства се
разделихте?
- С нормални, няма
драми. Оставих приятели в
Левски. Желая успех на
отбора.

×åðíî ìîðå íà ïðàãà íà Òîï 6
Черно море успя да
спечели с 1:0 домакинството си на Ботев
(Пловдив) от 25-ия кръг
на Първа лига на стадион "Тича" във Варна.
"Моряците" стигнаха до
трите точки след попадение на Файсел Касми в 18-ата минута.
Футболистите на Илиан Илиев заслужено
спечелиха, след като
бяха по-активни през

по-голямата част от
мача и създадоха поопасните положения.
Двата тима си размениха и по една греда,
след като Зе Гомеш в
10-ата минута и Атанас
Илиев в 47-ата нацелиха страничните стълбове.
С победата Черно
море продължава атаката на Топ 6, като в
момента е седми с 34

точки и е само на точка зад шестия ЦСКА
1948, който днес гостува на Лудогорец.
Загубата пък утежни задачата на Ботев
(Пловдив), който остава опасно близо до
последните четири отбора. "Канарчетата" са
десети с 24 точки, на
две пред 11-ия Ботев
(Враца) и на 4 зад деветия Левски. ç

Áîòåâ (Âð) ïîáåäè Ñëàâèÿ è çàñèëè
èíòðèãàòà â äúíîòî

Българският рефер Георги Кабаков ще ръководи мачове от футболния турнир на Летните
олимпийски игри в Токио. Новината беше съобщена от специализирания блог Law 5 - The
Referee, който публикува всички селектирани съдии за Токио 2020. В листата на избраните
арбитри от Европа е и Кабаков, както и асистентите му Мартин Маргаритов и Диян Вълков.
Те са сред осемте съдийски бригади от квотата на УЕФА. За последно български рефер
ръководи мачове на олимпийски игри преди почти 30 години. Любе Спасов беше съдия на
футболния турнир от Барселона`92.

Ботев (Враца) победи Славия
с 2:0 като гост в среща от 25-ия
кръг на Първа лига. Двата тима
си размениха по една опасна възможност в първите пет минути, а
в 17-ата гостите от Враца поведоха с попадение на Христо Златински.
Славия отвърна с пропуск на
Михаил Александров минути по-късно, а малко преди изтичането на
половин час игра и "белите", и Ботев удариха греда. Врачани увеличиха аванса си на 2:0 в 36-ата минута след красиво изпълнение от

въздуха на Валери Домовчийски.
Славия започна втората част поактивно, но не можа да стигне до
обрат. С този успех Ботев (Враца)
се изравни по точки със Славия
(по 22), а двата тима временно са
на 11-о и 12-о място в дъното на
класирането.
В същото време Арда (Кърджали) постигна нова победа - 3:2, над
Етър в друг мач от кръга. Така тимът от Велико Търново продължава битката си за оцеляване в елита, като в момента се намира на
13-ата позиция с 21 точки. ç

ÑÏÎÐÒ
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Âñè÷êè àíãëèéñêè êëóáîâå
ñå îòòåãëèõà îò Ñóïåðëèãàòà
Възхитително е да признаеш грешката си, а тя бе
огромна, заяви шефът на УЕФА Александър Чеферин
Проектът за европейска
Суперлига е пред тотален
провал. След като Манчестър Сити пръв обяви, че се
оттегля от Суперлигата,
това в рамките на броени
минути сториха и останалите пет английски клуба Ливърпул, Манчестър
Юнайтед, Арсенал, Челси и
Тотнъм. От Манчестър
Сити написаха, че са
започнали процедура по
оттегляне от Суперлигата,
от Ливърпул информираха,
че участието им в предложения отцепнически
турнир е прекратено, а от
Манчестър Юнайтед подчертаха, че са се вслушали в мнението на феновете си, правителството на
Великобритания и другите
заинтересовани страни,
преди да стигнат до решението за отказ. Президентът на Тотнъм Даниел Леви
изрази съжаление за
безпокойството, причинено на привържениците, а
от Арсенал официално се
извиниха на своите фенове и определиха като
грешка първоначалното
съгласие да станат част от
Суперлигата.
Главният собственик на
Ливърпул Джон Хенри се
извини на феновете на
отбора посредством
видеообръщение, публикувано на официалния сайт
на мърсисайдци. В него
американският милиардер
пое цялата отговорност за
проблемите, които е

създал в последните 48
часа с решението Ливърпул да се присъедини към
Суперлигата. Хенри твърди, че никога не е имало
вариант проектът да
стартира, ако не получи
подкрепата на привържениците. С изказването си
собственикът на практика
опроверга и слуховете, че
има намерение да продава
клуба, като заяви, че
работата на FSG в Ливърпул не е свършила и
обеща, че ще направи
всичко възможно, за да си
върне доверието на феновете, които е разочаровал.

Ñóïåðëèãàòà:
Ùå ïðåîñìèñëèì ïðîåêòà
От ръководството на новосформираната Суперлига излязоха
с официално изявление след новината за оттеглянето на шестте
английски клуба, които бяха част
от проекта - Ливърпул, Манчестър Юнайтед, Манчестър Сити, Арсенал, Челси и Тотнъм. В общата
позиция на останалите клубове се
изтъква, че представителите на
Премиър лийг са били принудени
да напуснат под външен натиск. В
становището също така се подчертава, че планът за реформа в
европейския футбол и евентуалното създаване на нов турнир ще
бъде преосмислен.
"Суперлигата е убедена, че актуалната ситуация в европейския
футбол изисква промяна. Предлагаме нов турнир, защото действащата в момента система не функционира. Нашето предложение е
насочено към това да се осигури
развитие на спорта, като същевременно се гарантират ресурси и

стабилност за развитието на футболната пирамида, включително
помощ за цялата футболна общност, която е изправена пред финансови затруднения заради пандемията. Освен това всички по веригата следва да получат завишени плащания от фонд "Солидарност". Независимо от оттеглянето
на английските клубове, които бяха принудени да вземат това решение под външен натиск, ние сме
уверени, че предложението ни напълно съответства на законите в
Европа, което беше потвърдено от
съдебно решение за защита на Суперлигата от действията на трети
лица. Предвид обстоятелствата, ще
предприемем съответните адекватни стъпки за трансформиране на
проекта с ясната идея да предложим на феновете най-доброто възможно изживяване и в същото време да осигурим по-високи приходи за цялата футболна общност",
се казва в изявлението. ç

"Искам да се извиня на
всички фенове и привърженици на футболен клуб
Ливърпул за неразбориите,
които причиних в последните 48 часа. От само
себе си се разбира, но
въпреки това трябва да се
изкаже, че предложеният
проект никога нямаше да
се състои без подкрепата
на феновете. Никой никога
не е мислел нещо различно в Англия. През тези 48
часа бяхте много ясни, че
той няма да издържи.
Чухме ви. Аз ви чух. Искам
да се извиня на Юрген
Клоп на Били, на играчите

и на всички, които работят
в клуба толкова усилено,
за да могат нашите фенове да се гордеят с Ливърпул. Те не носят никаква
отговорност за този
разрив. Те понесоха найголемия удар, въпреки че
това бе несправедливо.
Това боли най-много. Те
обичат клуба и работят
ежедневно за това да се
гордеете с него. Знам, че
целият екип в Ливърпул
има нужния опит, лидерски качества и страст, за
да възстанови доверието
и да ни помогне да продължим напред. Преди
повече от десетилетие,
когато започнахме това
предизвикателство, мечтаехме за това, за което
мечтаехте и вие. И работихме усилено, за да
направи вашия клуб подобър. Нашата работа не
е свършена. Надявам се
да разберете, че дори
когато правим грешки, се
опитваме да работим за
интересите на вашия клуб.
В това начинание обаче
ви разочаровах. Още
веднъж се извинявам.
Единствено аз съм отговорен за този ненужен
негативизъм, който се
изля в последните няколко дни. Това е нещо, което
няма да забравя. Случилото се показа силата, която
имат феновете в днешно
време и която ще продължат да имат напълно
заслужено. Ако има нещо,
което тази ужасна пандемия ни показа ясно, то е
колко важни са феновете
за нашия спорт, както и за
всеки друг спорт. Вижда

се на всеки празен стадион. Годината беше изключително тежка и няма
незасегнат от всичко
случило се. Важно е
футболното семейство на
Ливърпул да остане непокътнатото, жизнено и
отдадено на това, което и
досега сме виждали от вас
в световен мащаб, с
местни жестове на доброта и подкрепа. Мога да ви
обещая, че ще направя
всичко възможно за това",
заяви собственикът на
Ливърпул.
Президентът на УЕФА
Александър Чеферин
коментира със задоволство решението на шестте
английски клуба да се
оттеглят от Суперлигата.
Манчестър Сити, Челси,
Ливърпул, Арсенал, Тотнъм
и Манчестър Юнайтед
обявиха последователно,
че излизат от съглашението, след като бяха подложени на огромен натиск от
фенове, специалисти и
политици на Острова.
"Възхитително да си
признаеш, когато си
направил грешка, а тези
клубове направиха огромна грешка. Сега обаче те
се завърнаха там, където
трябва да са. Знам, че те
могат да предложат много
не само на турнирите,
които организираме ние,
но и на целия европейски
футбол. Важното сега е да
продължим напред, да
възстановим единството,
на което играта се радваше преди това, и да продължим заедно напред",
заяви президентът на
УЕФА. ç

Èíòåð è Ìèëàí ñúùî íàïóñêàò
Интер стана поредният клуб, който се оттегли от Суперлигата. Няколко часа след като това направиха
английските Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед, Арсенал, Ливърпул,
Тотнъм и Челси, от ръководството
на "нерадзурите" са коментирали
пред агенция ANSA позицията си по

следния начин: "Ситуацията е такава, че Суперлигата вече не представлява интерес за Интер".
The Athletic твърди, че от Милан
също са взели окончателно решение да напуснат проекта, но предстои то да бъде обявено официално.
От трите италиански клуба единст-

вено Ювентус, изглежда, още стои
зад идеята за Суперлига. По-рано
се появиха информации, че президентът на "бианконерите" Андреа Аниели е подал оставка, но самият той
отрече пред La Repubblica с думите:
"Не напускам клуба, а който твърди
обратното, ми носи късмет". ç

Áàéåðí äîêîñâà òèòëàòà, Øàëêå 04 èçïàäíà
Байерн победи с 2:0 Леверузен в мач от междинния 30-и кръг
в Бундеслигата. Баварците стигнаха с лекота до успеха след голове още в началото на двубоя в седмата минута Ерик Максим
Чупо-Мотинг откри, а в 13-ата
Йошуа Кимих също наказа "аспирините". Хегемонът в германския футбол е все по-близо до
деветата поредна шампионска
титла, след като по-рано вторият РБ Лайпциг загуби с 1:2 от
намиращия се на дъното Кьолн.
Разликата на върха вече е 10 точки и още в следващия кръг Ба-

йерн може да ликува при победа
срещу Майнц 05.
Мачът с Леверкузен се игра в
деня, в който баварците категорично потвърдиха, че нямат намерение да се присъединяват към
новосформираната Суперлига.
Германският колос декларира, че
е за реформи във формата на
Шампионската лига, но не и за
създаването на нов турнир.
За гостите от Леверкузен срещата на "Алианц Арена" беше последен шанс да останат в битката
за местата в Топ 4. "Аспирините"
заемат шесто място в класиране-

то, на 7 точки зад четвъртия Волфсбург, но и с мач повече.
Седемкратният шампион на
Германия Шалке 04 официално
изпадна от Бундеслигата след 33
поредни години в елита. Това стана факт след загубата с 0:1 като
гост на Арминия (гол на Фабиан
Клос в 50-ата минута). Така четири кръга преди края "кралскосините" заемат последното място и имат актив само от 13 точки, изоставайки на 13 пункта от
16-ото място, което позволява
участие в плейоф за оставане в
Бундеслигата.ç
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Тв програма - четвъртък, 22 април

07.30
08.00
09.00
10.00
10.15
11.00
11.15
12.00
12.30
12.45
13.45
14.00
15.30
16.00
16.30
17.30
17.45
18.10
18.30
19.15
20.00
21.00
22.00
22.15
22.45
23.20
00.20
01.30
02.25
03.20
04.15
05.15
05.40
06.50

"Антидот" (п)
"Дискусионен клуб" (п)
"За историята свободно" (п)
ТВ пазар
"Актуално от деня" (п)
ТВ пазар
Музикален антракт
"Хубава си, татковино"
ТВ пазар
"Студио Икономика" (п)
ТВ пазар
"Нашият следобед с БСТВ"
Новини
"Антидот"
"Думата е ваша" - открита линия
ТВ пазар
Музикален антракт
ТВ пазар
Новини - централна емисия
"Актуално от деня"
"Студио Икономика"
Документален филм
ТВ пазар
Новини (п)
"Актуално от деня" (п)
"Студио Икономика" (п)
"Нашият следобед с БСТВ" (п)
"Общество и култура" (п)
"Лява политика" (п)
"За историята свободно" (п)
"Думата е ваша" (п)
"Антидот" (п)
"Нашият следобед с БСТВ" (п)
Музикален антракт

ÁÍÒ 1
05.10 Още от деня /п/
06.00 Денят започва - сутрешен блок с
Христина Христова
09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
11.00 Култура.БГ
11.55 Евровизия 2021 - клипове
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели /п/
14.00 Законът на Дойл - 16-сериен тв
филм /Канада, 2013 г./, 5 сезон,
1 епизод, в ролите: Алан Хоуко,
Шон Макгинли, Линда Бойд, Кристин Пелерини и др. (12)
14.45 Телепазарен прозорец
15.00 Благуните детски - тв филм /2
сезон, 12 епизод/
15.25 Давай, Астробой! - анимационен
филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Малки истории
16.40 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана
Векилска
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
18.45 Спорт ТОТО
19.00 Последният печели - забавно-познавателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Питай БНТ
22.00 Достоевски - тв филм /8, последен епизод/ (14)
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22.55
23.00
23.30
00.30
00.50
02.45
03.50
04.00
04.30

ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

Евровизия 2021 - клипове
По света и у нас
Смяна на местата
Светът и ние /п/
100% будни /п/
Култура.БГ /п/
Знаете ли, че …
Туризъм.бг /п/
Законът на Дойл - тв филм /5
сезон, 1 епизод/п/ (12)

ÇÅÌß
София 1301
ул. „Позитано“ 20А
факс 944-26-26
email - vestnik_zemia@abv.bg;
zemia_core@abv.bg
web - zemia-news.bg

bTV
05.30 "Лице в лице" /п./
05.40 "Трансформърс: Роботи под прикритие" - анимация, сериал, еп. 24
06.00 "Тази сутрин" - информационно
предаване с водещи Златимир Йочев и Биляна Гавазова
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Комиците и приятели" /п./
13.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
/п./
14.30 Премиера: "Обещание" - сериал,
с. 3, еп. 21
16.00 Премиера: "Малки убийства" - сериал, еп. 71
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично
предаване с водещ Цветанка Ризова
18.00 "Столичани в повече" - сериал, с.
4, еп. 14
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Безмилостен град" сериал, еп. 78
21.00 "Бригада Нов дом" - социален
проект, с. 5
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Двама мъже и половина" - сериал, еп. 7, 8
01.00 "Опасни улици" - сериал, с. 14, еп.
120
02.00 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.10 "Втори шанс" - сериал, с. 2, еп. 19

bTV Action
05.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
06.00 "Модерно семейство" - сериал, с.
8, еп. 14, 15
07.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
08.00 "По средата" /п./ - сериал
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
09.30 "Хотел Елеон" /п./ - сериал
10.00 "Фъстъчета: Филмът" - анимация,
приключенски, комедия (САЩ,
2015), режисьор Стив Мартино
12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
14.00 "Хотел Елеон" /п./ - сериал
14.30 "Столичани в повече" /п./ - сериал
15.30 "Новите съседи" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" вечерно шоу
18.00 "Приятели" - сериал, с. 4, еп. 23,
24
19.00 "По средата" - сериал, с. 8, еп. 16
19.30 "Новите съседи" - сериал, с. 8, еп. 9
21.00 "Столичани в повече" - сериал, с.
8, еп. 2
22.00 "Хотел Елеон" - сериал, еп. 21, с.
2, еп. 1
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал, с. 4, еп. 19, 20

Променливо
Днес минималните температури ще бъдат от 2 до 8, а дневните от 17 до 22 градуса. Вятърът ще бъде слаб, от югозапад.
В началото на деня ще бъде слънчево, но още до обед от
югозапад ще започне увеличение на облачността, което до вечерта ще обхване цялата страна. Отначало облачността ще
бъде предимно средна и висока. До вечерта ще остане почти
без валежи.
В петък облачността ще бъде незначителна, до слънчево
време. Повече облаци ще има над крайните южни райони. Минималните температури ще бъдат от 4 до 10, а дневните от 16
до 22 градуса, малко по-ниски по високите западни полета.
В събота ще има значителна облачност. Дъжд ще превалява
главно над южните райони. Температурите ще бъдат от 10-12
градуса на юг и до 16-18 по поречието на Дунав.
В неделя ще превалява над южните и източни райони. Температурите сутрин ще бъдат от 3 до 9 градуса, а дневните от 13
до 18 градуса. Следобед облачността ще се разкъсва и намалява до незначителна.

bTV Cinema, 16.30 ч., "Новаци" - комедия,
романтичен, режисьор Майк Милс, в ролите:
Кристофър Плъмър, Юън Макгрегър, Мелани
Лоран, Горан Вишнич и др.
00.00 "Фъстъчета: Филмът" /п./ - анимация, приключенски, комедия (САЩ,
2015)
02.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
/п./
04.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал

bTV COMEDY
06.00 "Модерно семейство" - сериал, с. 8,
еп. 12, 13
07.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
08.00 "По средата" /п./ - сериал
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
09.30 "Хотел Елеон" /п./ - сериал
10.00 "Родители" - комедия, драма (САЩ,
1989), в ролите: Стив Мартин, Мери
Стийнбъргън, Даян Уийст, Киану
Рийвс, Хоакин Финикс и др.
12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
14.00 "Хотел Елеон" /п./ - сериал
14.30 "Столичани в повече" /п./ - сериал
15.30 "Новите съседи" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
18.00 "Приятели" - сериал, с. 4, еп. 21, 22
19.00 "По средата" - сериал, с. 8, еп. 15
19.30 "Новите съседи" - сериал, с. 8, еп. 8
21.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 8,
еп. 1
22.00 "Хотел Елеон" - сериал, еп. 19, 20
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,
с. 4, еп. 17, 18
00.00 "Родители" /п./ - комедия, драма
(САЩ, 1989)
02.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
/п./
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

в ролите: Сали Хокинс, Октавия
Спенсър, Майкъл Шанън, Дъг Джоунс, Майкъл Стулбарг, Ричард
Дженкинс и др. [14+]
03.15 "Мостът на шпионите" - трилър,
исторически, драма (САЩ, 2015),
в ролите: Том Ханкс, Марк Райлънс, Алън Алда, Остин Стоуъл,
Ейми Райън, Били Магнюсън, Ив
Хюсън, Доменик Ламбардози, Себастиан Кох и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

bTV Cinema

05.10 "Специален отряд: Лайпциг" - сериал /п/
06.00 "Здравей, България"
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Мерием" (премиера) - сериал
13.30 "Изпитанията на живота" (премиера) - сериал
15.00 "Не ме оставяй" - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка"
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Откраднат живот: Финалът" (премиера) - сериал, сезон 11
21.00 "Един за друг" (премиера) - риалити, сезон 2
22.30 "Братя" (премиера) - сериал, сезон 2
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Специален отряд: Лайпциг" (премиера) - сериал
00.30 "Добрата съпруга" - сериал, сезон 2
01.30 "Проповедникът" - сериал, сезон 2
02.30 "Завинаги свързани" - сериал
03.30 "Изпитанията на живота" - сериал
/п/
04.30 "Мерием" - сериен филм /п/

06.00 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал,
с. 12, еп. 2
08.00 "Мостът на шпионите" - трилър,
исторически, драма (САЩ, 2015),
в ролите: Том Ханкс, Марк Райлънс, Алън Алда, Остин Стоуъл,
Ейми Райън, Били Магнюсън, Ив
Хюсън, Доменик Ламбардози, Себастиан Кох и др.
10.45 Премиера: "Случаите на Поаро" сериал, с. 12, еп. 3
12.45 "Титаник" - драма, романтичен
(САЩ, 1997), в ролите: Били Зейн,
Леонардо Ди Каприо, Кейт Уинслет, Дейвид Уорнър, Кати Бейтс
16.30 "Новаци" - комедия, романтичен
(САЩ, 2010), режисьор Майк Милс,
в ролите: Кристофър Плъмър, Юън
Макгрегър, Мелани Лоран, Горан
Вишнич и др.
18.30 "Скрити числа" - биографичен, драма, исторически (САЩ, 2016), в
ролите: Октавия Спенсър, Джанел
Моне, Тараджи Хенсън, Глен Пауъл, Кевин Костнър, Кирстен Дънст,
Джим Парсънс, Махършала Али
20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 Месец на Оскарите: "Властелинът
на пръстените: Завръщането на
краля" - фентъзи, приключенски
(САЩ, Нова Зеландия, 2003), в
ролите: Илайджа Ууд, Шон Астин,
Кейт Бланшет, Били Бойд, Виго
Мортенсен, Миранда Ото, Джон
Рис-Дейвис, Хюго Уийвинг, Иън
Маккелън, Лив Тайлър, Орландо
Блум, Мартон Чокаш, Доминик Монахан
00.45 Месец на Оскарите: "Формата на
водата" - фентъзи, драма, приключенски, романтичен (САЩ, 2017),

06.30 "В кадър"
07.10 "Убийства в Мидсъмър" - сериен
филм, сезон 19
09.00 "Цветарница на мистериите: Мълчание" - мистери с уч. на Брук
Шийлдс, Бренън Елиът, Бю Бриджис, Кейт Дръмънд и др.
11.00 "От местопрестъплението: Маями"
- сериал, сезон 2
12.00 "Ла Ла Ленд" - романтичен филм с
уч. на Раян Гослинг, Ема Стоун,
Джон Леджънд, Джесика Рот, Розмари Деуит, Джей Кей Симънс,
Фин Уитрок и др.
14.30 "В кадър"
15.00 "Огледало с две лица" - романтичен филм с уч. на Барбара Стрейзънд, Джеф Бриджис, Пиърс Броснан, Лорън Бакол, Джордж Сегал
17.30 "Индиана Джоунс и последният
кръстоносен поход" - приключенски екшън с уч. на Харисън Форд,
Шон Конъри, Алисън Дууди, Денхолм Елиът, Джон Рис-Дейвис /п/
20.00 "От местопрестъплението" - сериал, сезон 9
21.00 "Черната пантера" - приключенски
екшън с уч. на Чадуик Боузман,
Майкъл Б. Джордан, Лупита Нионго, Форест Уитакър, Анджела Басет, Анди Съркис, Мартин Фрийман и др.
23.30 "От местопрестъплението" - сериал, сезон 9 /п/
00.20 "Разум и чувства" - романтична
драма с уч. на Ема Томпсън, Кейт
Уинслет, Хю Грант, Алън Рикман,Том Уилкинсън, Джема Джоуонс и др. /п/

Êèíî Íîâà

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БСТВ, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, Нова ТВ
БГНЕС, "Епицентър", "Фокус", ТАСС, Синхуа, Радио Китай и други информационни канали в интернет.
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îïåðà
Ораторията "Кирил и Методий" от Живка Клинкова
(1924-2002) ще прозвучи в
Софийската опера на 23 май.
Представянето й е в чест на
40 години от обявяването на
светите братя за съпокровители на Европа от папа Йоан
Павел Втори.
Този жест на Римската
църква и на самия папа е показателен за това, че Европа
е една прегръдка от две ръце
и две сърца, от Запада и от
Изтока, и в тази прегръдка са
нейните ценности. Папа Йоан
Павел Втори отличава творбата на Живка Клинкова със
специална грамота. Той лично
аплодира концертното й изпълнение в Бидгошч, Полша,
през 1986 г.
В представлението участват солисти, оркестър и хор
на Софийската опера. Диригент е Игор Богданов, а хорът
се ръководи от Виолета Димитрова. ç
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Ïðîäúëæåíèåòî íà ôèëìà „Èìåíèåòî
Äàóíòúí“ ùå èçëåçå íà åêðàí ïî Êîëåäà
Продължението на
филма "Имението Даунтън", екранизация на
едноименната британска
поредица, е предвидено
да излезе на екран по
Коледа тази година.
В продукцията ще бъде
включен оригиналният
кастинг, както и нови лица, сред които е и френската актриса Натали Бай.
Първият пълнометражен
филм, основан на популярната телевизионна
поредица, излезе през
2019 година. По-голямата
част от актьорите, като
Маги Смит, Хю Боневил,
Елизабет Макгавърн, отново са включени в кастинга
на продължението. Към
тях ще се присъединят
нови лица като Натали
Бай, Хю Данси, Лора
Хадок и Доминик Уест.
Снимките на новата
лента започнаха миналата
седмица, а излизането й
на екран е предвидено за
22 декември. Оригиналната телевизионна поредица

"Имението Даунтън",
излъчвана от 2010 до 2015
година, проследяваше
перипетиите на аристократично семейство и на
неговата прислуга от 1912
до 1915 година.
Френската киноактриса
става известна с ролята
на Жоел във филма на
Франсоа Трюфо "Американска нощ" (1973). От
1982 до 1986 г. е омъжена
за френския певец и
актьор Джони Холидей, от
който има дъщеря Лора
Сме (р. 1983 г.), също
киноактриса. Сега неин
партньор в живота е
френският актьор Жан-Ив
Бертло (р. 1957 г.). Натали
Бай е член на журито на
кинофестивала в Кан през
1996 г. Сред по-интересните й филми след това са
"Хвани ме, ако можеш", а
последно време добива
популярност с ролята на
Ан Висаж във френския
телевизионен сериал "В
сянката на властта", 2012 2014 г. ç

Изложба "Котленски мотиви" на
сливенската художничка Дора Куршумова е уредена в
Музея на текстилната
индустрия в Сливен.
Изложбата представя цветни художествени колажи, вдъхновени от богатството на котленските
килими - от тяхното
многообразие, дълбок символичен
смисъл и майсторлък. Сто традиционни
мотива, видени през
очите на авторката,
са претворени чрез

Èñòîðè÷åñêà íîìèíàöèÿ
çà ñòóäåíòñêè „Îñêàð“
â àêòèâà íà Áúëãàðèÿ
Лентата "Танда" на ТеодораКосара Попова се пребори с
конкуренция от 1100 филма. За
първи път от основаването си
през 1972 г. български режисьор
е номиниран в категорията "Чуждестранен документален филм"
на The Student Academy Award,
или както още ги наричат, "студентските Оскари". Номинацията за престижното отличие е за
филма "Танда", а режисьор на
лентата е Теодора-Косара Попова, IV курс специалност "Филмова и телевизионна режисура"
в НАТФИЗ.
Лентата, впечатлила прес-

тижния конкурс, разказва четири различни истории на четирима участници в една милонга. "Танда" се състезава в тази
категория с документалните
продукции от Обединеното кралство и Норвегия.
От основаването си досега
престижните студентски награди на Академията са дали на
света 12 носителя на "Оскар" и
64 номинации. Част от имената,
започнали своя възход от "студентските Оскари" са: Пийт Доктър, Робърт Земекис, Патриша
Риген, Кари Фукунага, Патриша
Кардосо и Спайк Лий. ç

похватите на батика
в пастелни земни
цветове.
Експозицията е
част от инициативите
по проект "Котленски
мотиви" на Дора
Куршумова, подкрепен от Национален
фонд "Култура". Целта
му е съхраняване и
популяризиране на
уникалното изкуство
на Котел чрез нова
визия и активно
участие на публиката.
Изложбата ще гостува в Музея на текстилната индустрия
от днес до 11 май. ç
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Íàêðàòêî
Създават виртуален
3D продукт на
Червен и Ивановски
скални църкви

Русенският музей ще
създаде виртуален
3D продукт с обектите
Средновековен град
Червен и Ивановски
скални църкви по
международен проект.
Целта е популяризиране
на местното наследство.
Музеят участва с 13
партньорски организации
от 11 държави. Фокусът
е археологическото
наследство на страните
по Дунав, неговото
опознаване, изучаване, а
важен акцент се поставя
върху археологическите
паркове.

Капанският ансамбъл
в Разград поздравява
с Великденски концерт
Празничният Великденски
концерт е в навечерието
на светлия християнски
празник - 27 април, от
18.00 ч. в залата на
Общинския културен
център. Артистите ще
покажат обновената си
концертна програма в
сезона на 55-годишнината на ансамбъла. Включени са песни, музика и
танци от всички етнографски области на
страната, както и образци от съкровищницата на
капанците.

